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৪৫ নং বেনেটোল। লেন, সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ প্রেসে 

জ্ীগিরিশচন্ত্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত। 
১৮৮৫ । 





বিজ্ঞাপন । 

পপ (০১৯ 

স্থুলসমূহের সুবিখাত ইনন্পেক্টর পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভূদদেব 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথামত আমি এই জীবনী-মালা 

লিখিতে আরম্ভ করি। ইহা স্কুল সমুহের পাঠ্য পুস্তক রূপে 
মিদ্দিষ্ট হইবে এই আশ। পাইয়। আমি এই জীবনী গুলি কিঞ্চিৎ 
সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখি । এই সকল মহাপুরুদগণের বিস্তৃত 

জীবনী স্বতন্ব পুস্তকাকারে বাহির করিতেছি বলিয়া এই 

সংক্ষেপ-ভাবে আমার ক্ষোভ জন্মে নাই । বিশেষতঃ হুল্ষ সুক্ষ 
ঘটনারাশিতে বালকের অপরিপক্ষ স্বৃত্তি-শক্তিকে ভার গ্রস্ত 

কর অবিধেয় মনে করিয়া এই সকল জীবনীতে কেবল স্থল 

স্থল ঘটনার চিত্র প্রদান করিপ্বাছি । যে যেমহান্মার চরিত্রের 

যে যে অংশ পাঠ করিলে “আন্ঘোত্সর্গ” শিক্ষা হয়, সেই সেই 

অংশ উচ্ছল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি । উপঘুক্ত পুস্তকাভাঁবে 

আরও করয়েকটী মহাপুরুষেব চিত্র অদ্থিত করিতে পারি নাই। 

দ্বিতীয় থণ্ডে সেগুলি অস্কিত করিব ইচ্ছা রহিল । 

এক্ষণে শিক্ষানমিতি, শিক্ষাবিভাগের কর্তপক্গগণ) ও সাধা- 
রণে আমার এই উদ্াামের উৎসাহ বদ্ধন করিলে আমি আপ- 
নাকে কুভার্থ মনে করিব। 

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষন। 
গ্রন্থকার। 



দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 

'আয্মোৎসর্গ” অল্প দিনের মধ্যে স্থুধীমণ্ডলী ও শিক্ষা 

বিভাগের অধ্যক্ষগণের নিকট বিশেষ আদুত হওয়ায় আমি 

ইহার দ্বিতীয় সংক্করণ-কাধ্যে ত্রতী হইলাম । যেখানে 

শোধন ও পরিবদ্ধন আবশ্তক বোধ হইয়াছে, সেই সেই 
স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্ৎ সংশোধন ও পরিবদ্ধন করা হইয়াছে । 

এই সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত “আত্মো্সর্গ » যে উদ্দেশ্তে 

লিখিত, বদ্দি পাঠকবৃন্দের মধ্যে কাহারও অন্তর সেই 

উদ্দেশ্তে চালিত হয়, ভাহা হইলেও আমার জীবন সার্থক 

মনে করিব। কিমিধিকমিতি । 

১৮৮৫ সাল 1 শ্রীযোগেক্্রনাথ বিদ্যাভূষণ 
আবাঢ় গ্রন্থকার । 



মুখবন্ধ। 

আত্মোৎসর্গের লীলাস্থলী ভারতে আজ “আম্মোৎসুর্গ” 
নূতন কথা বলিয়া বোধ হইবে। যে ভারতে একদিন আবাল- 
বৃদ্ধ-বণিতা৷ আস্মোৎসর্গের দীক্ষাপ্তরু ছিলেন, আজ সেই ভারতে? 
আত্মোৎসর্গ শিক্ষা! দিবার জন্য বৈদেশিক মহাপুরুষগণের, 

উজ্জল চরিত্র পতিত ভারতবাসিগণের সম্মুখে ধরিতে হই 
ইহ! অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে ? পুরাই 

কালীন স্বজাতি-প্রেমিক বা! বিশ্বপ্রেমিক মহাঁপুরুষগণের জীবনী- 

রত্ব অতল কাল-সাগরে নিমগ্ন । সেই রত্বরাজির কিরণমাল। 
কালসাগরের গভীরতা ভেদ করিয়াও তলদর্শী দর্শকের নয়ন 
কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করে সত্য, কিন্তু দর্শন-পিপাস। তাহাতে 

আরও উদ্দীপিত হয়। দর্শকের ইচ্ছ! কালসাগরের সেই গভীর- 
তন প্রদেশে যাইয়া সেই রত্বরাজির সমুদ্ধার করেন । অনেক 

ডুবুরি সেই ঘনীভূত অনন্ত জলবাশি ভেদ করিয়া রত্ন লাভ 

করিতে চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা বাল- 

কের আকাশের চাদ ধরার উদ্যমের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া! যাই- 

তেছে। যদি*আমাদের পৃব্ব পুরুষগণ যত্র করিয়! রত্ব রাখিতে 

জানিতেন, তাহা হইলে আজ €সই অনস্ত রত্রবাজি কাল- 

সাগরের অতল জলে ভুবিত না। আজ তাহা হইলে আমা- 
দিগকে ছুরবগাহ কালসাগরের অতল জলে নামিবার বৃথ! 

চেষ্টায় অমূল্য জীবন নষ্ট করিতে হইত না। পুরাকালে এই 

ভারতে কত কোটা মহাত্ব! স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি-প্রেম ব! 

বিশ্বপ্রেমানলে আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার 



৬০ 

ইয়ত। কর1 যায় না । কিন্তু তীহাদিগের প্রকৃত জীবনী প:ই- 

বার কোন আশা নাই, তাহার আভাসমাত্র স্থানে স্কানে 

পাওয়। যায়। সেই আভাসমাত্র লইয়া আমি সেই সময়ের ইছ 
'ধ্থকটা চরিত্র অষ্ষিত করিয়াছি । যদি তাহা সাধারনের প্রীতি- 

' কর হয়, তাহা হইলে ভবিব্যতে আরও অনেকগুলি চরিত্র 

চিত্রণ করিব ইচ্ছা আছে । 
ভিন্দু-যবন-সংঘর্ককালে আস্মোৎ্সর্গের অনেক গুলি জলন্ত 

দষ্টান্ত পাওয়] যায়। সে চরিত্রগুলি স্বতন্ন অঙ্কিত করিব মানস 

আছে । এই জন্য সে সকল চবিত্র এখানে অঙ্গিত করিলাম না। 

ইউরোপ ও আমেরিকা] হইতে যে কয়েকটা চরিত্র-রত্র আহরণ 

কবিয়াছি, তাদশ উজ্জল রক্ধ আধুনিক সনয়ে ছল্পাপ্য । মহা- 
ভারত ও রামায়ণ পাঠে যে ফল, এই মহ্াম্সাগণের চরিত্র- 
পাঠেও নেই ফল। এই সকল চবিত্রের অন্্করণে মানন 

দেবতা হয়। জাতীয় চরিত্র গঠনের এমন উপাদান-সামগ্রী 
আর দেখিতে পায় বার না। বিশেবতঃ স্থকৃমার মতি 

বালকগণের কোমল 'অন্তঃকরণে স্বগীন্ধ ভাব চির-অস্কিত 

করবার এমন উপকরণ আর নাই । চরিত্রসণ্গঠন বদি 

শিক্ষার গ্রধান উদ্দেশ্য হয়, ভাঁহা ভইলে প্রভোক বালককে 

এই প্রাতঃম্মরণীয় মহাপুরুষ্গণের চরিভনঞ্ধরী পড়িতে দেওয়। 

প্রভ্যেক এ ও প্রন্যেক শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য । 

সব ১৯৪২ ৪৩ | আ্ীযোগেক্রনাথ বিদ্যাভূষন। 
ভাদ্র, চড়া! | রস্থকার। 
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২সিপ্প্রাতঃম্মরণীয় চরিতমাল|। 

দারিদ্য-মাহাত্ময | 

জগতে অবিমিশ্রিত স্থথ হুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখের 

সঙ্গে দুঃখ, হুঃখের সঙ্গে স্থখ নিরন্তর মিশাইয়। আছে । দরিদ্রের 

কুটারে ও রাজার অট্রাপিকায় খুঁজিলে এই ছুইই হ্িলিবে। 
ভবে অবস্থাভেদে বেশী কম মাত্র । অনেকের সংস্কার আছে, 

দারিদ্রা-হুঃখ অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর বিষয় আর নাই । কিন্ত 

তাহ] ভ্রম। চিস্তাশীলভা, পরছুঃখান্ুভাবকতা, সহিফুত।, দয়া, 

মমতা, আম্মোত্নগ প্রভৃতি যে সকল গুণে মানব-মন ও মানৰ- 

হৃদয় স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে, তাহা রাজার অট্টালিকা অপেক্ষা! 

দরিদ্রের কুটারেই অধিকতর বিক!শমান। যে নৃতাগাত ও 

'মোদ গ্রমোদ লইর।ই সভত ব্যস্ত তাহার ভাবিবার অবকাশ 

কই ? যে অশ্পাব কাহাকে বলে, কখন অনুভব করে নাই, 

সে পরের ছঃপে কাতর কিরূপে হইবে £ মনে উদ্দিত হইবামাজ্র 

সাহার ইচ্ছা %রণ হইয়াছে, সহিষঞ্চুতাগুণ তাহাব পরিপৃষ্ট হইবে 

কিন্ধপে? দয়ার শান্তিলে যাহার হৃদয় কখন বিধৌত হয় 

নাই» সে দয়া প্রকাশ করিতে জানিবে কিরূপে? যে নিরস্তৰ 

তোষামোরকা'বগণে পরঠিবেই্টত, সে অক্কত্রিম ত্হ মনত) 
কখনওপার নাই, সুতরাং অকপট গ্েহ মনতা৷ দেখাইবে কিন্ূপে ? 



আত্মোত্সর্গ। 

স্বায়ত স্বখের প্রাধান্য । 

বাহাদিগের সুখ ছুঃখ বাহ্ বস্তর উপরে নির্ভর করে, তাহারা 

কখনই প্ররুত স্থখী নহেন । রাছজসিংহাসনে বনিয়৷ ও রাজমুকুট 

পরিয়াও তাহাদিগের হৃদয় সতত কম্পমান। এই জন্যই 

দ্ধারতীয় নীতি বাহ্ বস্তুতে অনাস্থা শিক্ষা দিয়াছিল *। এই 

জন্যই গ্রীক-নীতি-প্রবর্তয়িত সক্রেটিন্ উপদেশ দিয়াছিলেন 

“যে যে পরিমাণে অভাব সঙ্কোচ করিতে পারিবে, সে সেই. 

পরিমাণে ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে ?। 

প্রকৃতির উপরে জয় লাভ করাই প্ররুতত রাজত্ব । সে রাজক্ 

রাজার অনুষ্টে ঘটে না। কারণ, বাজার অভাব অনস্ত। 

ষে মহাত্মা অভাব সঙ্কোচ করিয়া প্রকৃতির দাসত্ব ছইতে উনুক্ত 

হুইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজা । এ রাজত্বের গৌরৰ 

ভারতীয় আর্ধ্যেরাই বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। এই জন্যই জাধ্য 

তাপসের! সংসার ছাড়িয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে শিয়া যোগসাধন] 

করিতেন। ভাহাদ্িগের আত্মসংযমে মুগ্ধ হইয়া অনেক নরপতিও 

তাহাদিগের চরণে লুন্টিত-শির হইতেন। 

আমর] বলিয়াছি, মানুষের সকল অবস্থাই সুখ-ছুঃখ-মিশিত। 

নিরববচ্ছিন্ন সুখ মানুষের অদৃষ্টে নাই । সেইরূপ নিরচ্ছিন্ন ছুঃখও 

মানুষকে কখন ভোগ করিতে হয় ন1। যাহারা অভাবের প্রাসর 

সঙ্ধোচ না করিয়! বরং বাড়াইন। থাকেন, তাহার বে নিরবচ্ছিন্ন 

তঃখ ভোগ করেন, একথা আমরা বলি না । অভাবের প্রসর- 

বৃদ্ধিই ৰর্ধমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিতূমি। প্রারুতিক 
পপ জট সপ সা কপ | ৮৫ পারার 

* “নাস! বাহবস্তবু | কুমারসত্তর। 



দরিদ্র শ্বভাব-সন্ন্যাসী | ৩ 

অভাব-মোচনের চেষ্টাতেই শিল্প বিজ্ঞানের আবির্ভাব। 

বিজ্ঞানবলে মানুষ প্রকৃতির উপরে অন্ত প্রকার প্রভৃতা! লাভ 

করিয় থাকেন । বিজ্ঞান মান্থষকে অনেক পরিমাণে এঁশী-শক্তি- 

সম্পন্ন করে। ভারতীয় আর্য্যেরা প্রকৃতির আধিপত্য সহিতে 

না পারিয়া ক্রোধে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ দমিত বা নির্মল 

করিয়াছিলেন) আধুনিক ইউরোপীয়ের! প্রক্কতিকে দমিত ন! 
করিয়া তাহাকে আজ্ঞাধীন। দাসী করির়। রাখিয়াছেন। ভার- 

,ভীয় আর্যেরা প্রকৃতিকে তীাহাদিগের উন্নতি-পথে কোন 

অতাবকণ্টক রোপিত করিতে দিতেন না) আধুনিক ইউ- 

রোপীয়ের! তাহাতে আপত্তি ন। করিয়! প্ররুতি দ্বারাই সেই 
কণ্টক উত্তোলিত করিয়া লইন্তেছেন। ছুই অবস্থাতেই সুখ 

আছে বটে) কিন্তু একে সুখ নিঙ্গায়ত্-_অপরে সুখ প্র্কৃতি- 
সাপেক্ষ । যেস্থখ নিজ-সাপেক্ষ, তাহাই অমূল্য ও তাহাই 
অধিকতর প্রার্থনীয় । সে স্থখে ধনীরা সাধারণতঃ বঞ্চিত। 

দরিদ্র স্বভাব-সন্যাসী। 

সৌভাগ্য শ্মান্ষের অন্তর এত শিখিলিত হয়, যে তাহ! 

কঠোর ধর্ম-পাঁলনে অক্ষম হইয়া পড়ে। একটু লংযম অভ্যান 

হইলেই, সৌভাগাবান্ বাক্তির যশ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়! 
পড়ে । কিন্ত দরিদ্রের সাধনা অতি কঠোর | দরিদ্রের পদে 

পদে বিপদ্, স্থতরাং দরিদ্রের অবিচলিত সহিফুতা প্রয়োজ- 

নীয়। দরিদ্রের সকল বিষয়েই অভাব, সুতরাং অনিবার্য 

অভানে উপেক্ষা একান্ত শিক্ষণীয়। দরিদ্র নিজের অভাৰ বুঝে, 



ই আত্বোৎসর্গ। 

্বতরাং পরের ছুঃখে তাহার হৃদয় কীদিয়! উঠে। দরিদ্র 
ভগতে ভালবাস! পায় না, ভালবাপার অভাবের মর্খস্দ যাতন' 

সে. বুঝে, এই জন্ত পরকে ভালবাদিতে শিখে । দরিদ্রকে 

লোকে দ্বণা করে, ত্বণার মর্মস্থদ গ্রহারে তাহার আস্থি চন্য 

জর্জরিত : তাই তাহার হৃদয় ছুঃখী দেখিলেই ঝাদিয়। উঠে, 

সহ্বান্রভূতিব বেগে তাহার অশ্রু মুছাইপত যায়, নিজের 

অশ্রুত্লে তাহার হৃদয়ের যাতনা! ক্ষালিত করিতে চেষ্ট। 
করে। 

দরিদ্রে ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ অর। পর্ণকুটীর বা তরুতল 

উভয়েরই আবাসন্ভল। কোৌপীন বা ভীর্ণ বসন উভয়েরই 

পবিধান। স্বচ্ছন্ন-বনজ্ঞাত শাঁকাদিই উভয়ের ভক্ষা। অনা- 
চ্চার্দিভ ভূমিতলই উভয়ের শয্যা । ধুলি বা ভন্ম উভয়ের 
অক্গাভরণ | তবে প্রভেদ এই ণে, সন্্যাসীর এই 'অবস্থ স্বেচ্ছা; 

কৃত, দরিদ্রের অবস্থ। দৈবনির্দিষ্ট। সন্ন্যাসী ভোগা বস্ত্র 

অসারতা ও অনিতাত। দেখিয়। ভোগান্তিতে ভলাঞুলি দিয়া 

অতি কঠোর দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন । শিন্ত দরিদ্রের 

জারিদ্র্যবতে দীক্ষা স্বেচ্ছাধান নহে । দীক্ষা! স্বেচ্ছাকৃত হউক 

বাঁ না হউক, ব্রতপালনের ফন উভয়েতে একই্রপ। সহিফুতা, 

সংষদ্, আম্মত্যাপ্গ ও পরছঃ ানতভ'বকতা প্ররুত্তি ষে সকল গুণে 

মানষ “দবতা হয়__এই্ ব্রতপরিপালনে সেই সকল গুণ স্বত্তঃই 

রিদ্রের অভ্যস্ত হর । স্ুকরাং দরিদ্র সম্কল বিনাও সন্গ্যাসী, 

স্লিক্ষা বাতীতও যোগী । যে দরিদ্র এই শ্বভাব-সন্্যাসের 

ষাধনায় সিদ্ধ, অন্তরের মাহাম্তযে তিনি জগতের পৃজনীয় । 



দারিদ্রো ঘ্বণা জাতীয় পনের মূল | € 

দারিদ্রো দণ। জাতীয় পত*নর মূল। 

যে জাতি দরিদ্র দেখেলেই ঘ্বণা করে, ধনী দেখিলেই 

তাহার নিকট নত'শব হয়, জানিবে যে সে জাতির অধংপ- 

তন নিশ্চয় আরম্ভ হইয়াছে । একদিন যখন রোদের বিজয়দর্পে 
জগৎ কাপিয় ছিল, তখন রোমের ডিক্টেটরগণ * রাজমুকুট, 

রাজপরিচ্ছদ তুচ্ছ করিয়া সামান্ত কৃষিকার্ধয বারা জীবিকা 

নির্বাহ করিত্েনে যতদিন রোম সংযমী ছিল, যত দিন 

*রোম নিজের দারিদ্রো কুষ্ঠিত হইত না, প্রত্যত গরিমা 

গকাশ করিত, হত দিন রোমের বীরত্বে, রোমের মাহাম্মে 

জগৎ ঝলমিত এ কিন্তু যে অবধি বোন পনেৰ স্বরণে 

মাগুত হইহুলশ,দনিত্র্য লক্জ। বে'প করিলেন, সেই অবধি 

রোমের বারন্ব, বোনের মহাস্ত্য বিলুপ্ত হইল। অননি রোম 

দাসত্বশৃঙ্খনে আবদ্ধ হইলেন। 

আব'র বি'শাভ পুরুষ-পরম্পরা'র দ'সহ্ে সখন ইনালী 

জর্জরিত হুইল, তধশ ডানার জুন বুঝিতে পারিয়। গ্যারেবল্ডী, 

মাট্নিশি-প্রমুখ ঞ্ধাবপ্রবরগণ দারিদ্র-ব্রত গ্রহণ করিলেন । 

নিজ নিজ বাদদায় জলাঞ্জলি দিনা তাহ।রা স্বদেশ উদ্ধার-বরতে 

জীবন উত্দর্গ ্করিলেন। ছদ্মবেশে, গুপুবেশে, অনাহারে, 

দেশে দেশে ভ্রমণ করিরা এই টার দল জাতীয় উদ্ধারের 

উপকরণ সামা নকল সংগ্রহ ক পিতে ল[গিলেন। জননীর 
সি... 

এ 

৪ সাদা" “9০11 [য+ ন্েমৎ। ঞ্জো যখন কোন নর 1নপং বঙ্গুণীন ১ইত, তখন 

রোমকেরা বেষহাঞজোৰ সমন্ত রাজপ্কি একজন যেখাব্যাডব হস্তে কিছু 

দিনের জন' অর্পণ কাঁণ্চ। এই ব্যকিউ ডিউটটব নমে অ।ভহিত হইতেন ॥ 

ইহার ক্ষমত| কোনগ্রকার [বরিব্যবস্থ,দারা সংয।মত হইত ন/। 



ষ 'াক্োৎসর্থ। 

'অস্রচল, গ্রিয়তমার কাতরবচন, শিশুসস্তানের ক্রন্দনও ইহা 
দিগের স্থির-সঙ্ক্প চিন্তকে জাতীয় ব্রত হইতে বিচলিত করিতে 
পারিল ন1| বাহার হুপ্ধফেননিভ শষ্যায় শয়ন ভরিয়া, স্বরণে 

বণ্ডিত হইয়া, বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া, স্বদেশের ছুঃখ 

ভাবিবার অবসর পান নাই ; এবং ধাহারা, যে সকল সন্যাসী 

স্বদেশের উদ্ধারব্রতে ভীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে 
“কপর্দক-সম্বলী'-_-“উন্মাদগ্রস্ত' বলিয়া পরিহাস করিতেন, 

ইতালীর উদ্ধার তাহাদিগ দ্বার সংসাধিত হয় নাই। বাঙার! 
বেতনের লোভে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আত্মবিক্রীত 
হঈয়াচিলেন, ধাহার' প্রভৃপ্ক সত্তষ্ট করিবার নিমিত্ত স্বদেশের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই, এবং ধাহার' 
ছদ্মবেশী আশ্রিত বৈপ্লবিক শ্বজ্ঞাতীয় ভ্রাতৃবুন্দের রুধিরে প্রতুর 

চরণ বিধৌত করিতে ও লজ্জা বোধ করেন নাই, সেই জাতি- 

স্কলগ্ক দাসত্বকামী কুলাঙগারগণ দ্বারা ইতালীর অনিষ্ট বই 
আর ইষ্ট হয় নাই। তাহাদিগ দ্বারা বরং ইভালীর সৌভাগ্যের 
ফিন--ন্বার্ধীনভার দিন দুরবিপ্রকৃষ্ট হইয়াছিল মাত্র। কিন্ত 
ম্যাটসিনি এঞভততি যে চীরধর কপদ্দিকসন্বলী মনীষিগণ 

্ভাতির উদ্ধারত্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
অর্ধ শতান্সীর নিরন্তর যত্বে--অজত রক্রমেক্ষণে-ইতাল'র 
'সভ়াবনীিয় স্বাধীনতা, বৈপ্লবিকগণের দ্বপ্নরান্গ হইতে প্রকৃত 

ঘটনায় পরিণত হষ্টয়াছে। 

মহর্ষি গ্যারিবল্ডি ইতালীর বৈপ্লবিক সেনার অধিনায়ক 
' পর্ীয়া অটিয়গণকে ইতালী-ক্ষোর হইতে বিদূরিত করিলেন, 
বিদ্ধ দ্বহন্ডে রাজ্যভার না! লইয়া রাজর্ষি ভিক্টর ইমান্ুয়েলের 
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হস্তে রাজ্য সমর্পণ' পূর্বক আপনি নিজ আবাসে গিয়।* 

আবার স্বহন্তে হলচালন আরম্ভ করিলেন। ইচ্ছা! হইলে, 

যিনি স্বয়ং সম্রাট, হইতেও পারিতেন, তিনি জাতীয় পেন্- 

সন্ পর্ধ্যস্ত প্রত্যাথ্যান করিলেন । এই মহর্ষিপ্রবর এখন 
ক্যাপ্রেরা দ্বীপের কুটারাবাসে হ্যহস্তরুষ্ট কুষি দ্বারা জীবিকা 

নির্বাহ করিতেছেন। 17 বোধ হয়, যেন বিধাতা ইতালীর 

রক্ষার জনা তাহাকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি সেই 
দ্বীপস্ত কুটারাঁবাসে থাকিয়া ও ইতালীর চিন্তায় নিরন্তর নিমগ্ন! 

' একদিন ইতালীর সৌভাগ্য-সুর্য্যের মধ্যোদয় কালে-ইতালীর 

ডিকৃটেটরগণও এইরূপ মাহাত্ম্য ও আম্মত্য।গ দেখাইয়াছিলেন। 

দারিদ্র্যব্রত উদঘপনেই ইতালী তিন বার জগতে রাজত্ব 

করিলেন । 

ভারতে দার্জ্রা-ব্রত গ্রহণের আবশ্যকতা | 
যদ্দি কোন দেশে এখন দারিদ্র্যব্রত গ্রহণের প্রয়োজন হইয়! 

থাকে. তাভা এই ভারতে । ভারতের সৌভাগ্য-দিনে আধ্যা- 
শত পাপী শপাপীশ 

্ তা শর ৪75 সং়্িনয়। প্রন্শের অধীশ্বর প্রিন্স এলবার্টের পুত্র 

ভিক্টর ইখ'নুগেসু হাল স্বদেখানুবাগী ছিলেন। এবং অধীন রাজবনের মধ্যে 

সর্বাগ্রে হৈলাপিক সমঠাঙ্গনে অক্তীর্ব হইয়াছিলেন বলিয়াই__গ্যারিবল্ডী 

ভাহাকে* সম্তেত শ্বাধীন ইতালীর রাক্মপদে ববপ করেন। এক্ষণে তাঙার 

পুত্র উভালীর সি"হ্ংদনে আশিষিত রহিহাছেন । ইনিই বিচুচিকা বোগের 

প্রদ্বতানকালে রোগাত্রাস্ত প্রক্গাব কুটীরে কুটীরে পরিভ্রমণ করিয়! পিতার 

ন্যায় গু্'নতনন রাজ। বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । 

+ এ প্রস্তাবের এ অংশ্টুতু অনেক দিন পুর্মে লেখা হয়। তখন 
গ্যারিংদডী জীবিত ছিলেন। 

পপ পিস ০ পগাা-০৮পপরপ্প্প্ রঃ 



৮ আত্বোৎসর্গ। 

অ্বিক সন্নযানিগণেও প্রোজ্জল চরিত্র-গৌরবে ভারত উদ্ভাসিত 
হইয়াছিল; তাহাদিগের মাত্মতাগের মোহিনী শক্তি-বলে 

ভারতীয় রাঁজবুন্দ ও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলি দিতে শিথি- 

কেন। বল] বাহুলা যে, তখনকার ব্রাহ্মণের অনেকেই এই 

সন্াসব্রত গ্রহণ করিংতন । কৃষকদিগের ধান কাটিয়। লইয়। 

যাইবার সমরে যে সকল পক্ষ ধান্য স্তস্ত হইতে ভূতলে খসিয়! 

পড়িত, তাহারা খুটিনা খুঁটির সেই নকল ধানা আহরণ 

করিতেন । গৃহপালিত হরিণদিগকে খা ওয়াইয়া সেই ধান্যের 

যাহা অবশিঃ থাকত, তাহাই সিদ্ধ করিয়া তাহার! উদর পুবণ 

করিতেন। ইহ।রই নাম উদ্ছবৃতি। স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফলমুল 

ও শকাদিই ভাহাদিগের খাদ্যের প্রধান উপকরণ-সামগ্রী ছিল। 

তাহাদিগের প্রেম সর্ধঙহীবে পরিব্যাপ্ত হিল। সিংহ, ব্যান, 

ভল্তকদি হিত্র জন্রা €স্ই প্রেমে মন্ত্রনৃপ্ধ হইনা থাকিত। 

তাহার্দগের নিঃস্বাথ রে শ্বপ্রেনের মোহিনী শক্তিবলে ভাহারা 

আপন আপন হিংশ্র এ্রক্ক ত ভুনিরা যাই*। খমিগণের 
৮০ তত্র হণে, ৪ ভেব নপে গন্তত্র জল" নম করিত | 

এ গল্প নন) ক: কন। নয়, প্রত ই'তভাস। চিত 'বেও 

আন্মত্যাগের দো 

গারে। বেদেশা এনাধনায় খিদ্ধ, তাহ অসাধা কিছুই 

নাই। খধিগণ এই নাধনায় নিদ্ধ ছিলেন খনির 

পরঃক্রস্ত নরপর্তগণও ভাভ।দিগের আদেশ শিরোবাব্য, 

করিতেন । 

ধম্যশৃূদের আশ্রন হইতে খধিপ্রবর বশিশ্তদেব মহারাজ রাম- 
চন্জ্রকে বলিয়া পাঠ।ইলেন, “মহারাজ আপণি নুতন সিংহা- 
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সনে আলীন হইয়াছেন । আপনাকে একটী উপদেশ দিই । 
সেই উপদেশের অনুবর্ভন করিলেই আপনি আদর্শ রাজ! 

হইতে পারিবেন । আপনি কদাচ প্রজাদ্দিগের মতের বিকুদ্ধ 

আচরণ করিবেন ন11”, “মহুর্ষির এই, গভীর উপদেশ রা 

তক্তিডাবে শিরোধার্যয করিলেন, এবং এই বলিয়া গ্রতিজ্ঞা 

করিলেন যে,মহর্ষির এই উপদেশ-পালনে যদি আগাকে প্রাণা- 

পেক্ষা প্রিয়তরা সীতাকেও পরিত্যাগ করিতে ভয়, আঙ্বি 

*তাভাতেও পরামুখ হইব না'। অনতিবিলম্বেই দুশ্পুপ আসিরা 
সংবাদ দিল-_'লোঁকে রাবণগৃহে বসতির জনা সীতাদেবীর 

চরিব্রসন্বদ্ধে সন্দিহান ; লঙ্কায় অগ্মিপরীক্ষা তাহারা বিশ্বাস 

করে না এই সংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র প্রথমে বিদ্বাৎস্পৃষ্টের 

নার ভতচেতন হইর] পরড়িলেন । অচিরকাল মধ্যে সেই রাজ- 

সন্নযাসীর স্ঢঢ চিন্ত প্রাকৃতিক বল ধারণ করিল । ভিনি এই 

মাত্র খাষ-বাকোর উত্তরে প্রতিজ্ঞা কবিরাছেন, প্রজাঁগণের 

মনন্তষ্টি বিধানানলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা সীতাকে ও আহুগ্ি 

দিবেন । সে প্রতিজ্ঞা ও মে খধিবাক্য কখনই লঙ্ঘন কর! 

হইবে না । ইহাতে হৃৎপিণ্ড দেহ হইতে উৎ্পাটিত হয় হউক, 

রামের প্রাণ বিগ্য়াগ হয় হউক-_ভাহাতে৭ রাম বিচলিত হই. 

বার নহেন। কর্তব্য স্ভির হইল। অমনি রান লক্ষমণকে ডাকিয়া 

আদেশ দিলেন, 'পূর্ণগর্ভা সীতাদেধীকে গঞ্ছাতীরে পরিত্যাগ 

করিয়া আইস।, মনীষীর সে স্দৃঢ় তীব্র আদেশ লঙ্ঘন 

করিতে লক্ষণের ও সাহস হইল না। সেই ভীবপ ও লোমহর্ষণ 

আদেশ তংক্ষণাৎ অনুঠিত হইল । খের উপদেশ প্রতিপালিত 

হইল & উপদেশক ও উপদিষ্টের মহিমা জগতে উদেবাধিত 



৬৪ আত্বোৎসর্গ। 

হইল। এরূপ উপদেশ ও এবপ প্রজাম্বার্থে রাজস্বার্থের বলির 
উদাহরণ আর কোথায়? 

. ভারতের প্রত্যেকেই যদি এখন আতয্ম্বার্থ পরস্ার্থে বলি 
দিভে শিখেন,তাহ! হইলে ভারতের এ দুর্দশা কয় দিন থাকিতে 
পারে? যাহারা জাতীয় কাধ্যে ধনোত্সর্গ করিয়। দারি্র্যব্রত 

গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহারাই ভারতের একমাত্র আশা- 

স্থল হইবেন । উপদেশের সময় অতীত হইয়াছে । এক্ষণে জলস্ত 

ৃষ্টান্তের কাল আসিয়াছে । 

বিশ্বামিত্র |* 

দারিদ্রাব্রত বা সন্নাসের মভিম। বুঝিতে পারিয়াছিলেন 

বলির়াই প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি বিশ্বামিত্র রাহুসিংহাসন ও 
লস কস 

* গণ্ধন্বজ রাজ! বিশ্বাঙিত্র সৃগয়া উপলক্ষে বশ্ষ্রের আশ্রমে আসিয়| 

আতিথা শ্রন্গ করেন । বশিষ্টের আদেশে কাঁমাধনু সুপতি-নদ্দিবী নন্দিনী 

সসৈন' রাজাকে চর্ববা। চোষা, জেহা, “পর রত্ব ধন বস্ত্র মাহা কুসুম চন্দন। 

বিচিত্র পাঁলক্কাঁদি দ্র সেঙা করে নন্দনীর অলৌকিক ক্ষমত। দেখিয়। তিনি 

কশ্ি্টের নিকট সেই কামধেনু যাচঞা করেন। বশি8 অন্বীকৃত হওয়ায় 

বিশ্বামিত্র বলপুর্ণক নন্দিনীকে লইয়া যাইতে চাহেন। কিন্তু বশিষ্টের 

ব্ন্ষতেভোবলে নন্দিনীর মুখ হইতে আস্থা সৈনা উদ্গীরিত হুইয়। বিশ্বা" 

মিত্রের সৈনাকে পরাদ্ত করে ব্রন্ষতেজের শ্রই মহিমা দেখিয়। বিশ্বামিজ 

রাজ-এ্বর্যা পরিত্যাগ কবিয়া তপোনলে ব্রঙ্গতেজ লাভে কুতসন্ধল হন । 

বৈরাগ্যই ব্রচ্মতেজ জানের একম ত্র উপায় জানিয়া গিনি রাজদি'হাসন 

পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন ও অব্কে কঠোর তপনার ব্রচ্মধিত্ব লা 

করেন। 
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রাজকীয় খ্রশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া- 

ছিলেন । তিনি দেখিলেন যে,যিনি উপদেষ্টা হইতে চান, যিনি 

মানবজাতির পরিচালক হইতে চান,তাহাকে সর্বাগ্রে নিজন্বর্থ 

পরশ্ার্থে বলি দিতে হইবে, নিজের এঙ্বর্ধ্য পরছিতে ব্যয়িত 
করিয়! সন্ন্যাসী হইতে হইবে । তাই তিনি নিজের রাজ্য ও 

রাজনিংহাসন জ্ঞাতি-হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি খধিত্রত 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । ঘোরতর তপস্যায় তিনি জগৎ কীপা- 

হইয়াছিলেন । তপোবলে তিনি নূতন জগৎ স্থষ্টি করিয়াছিলেন 
রাজ] বিশ্বামিগ্রকে কে চিনিত ?”কন্থ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র জগতে 

বিদ্দিত, জগতে পৃঙ্জিত। ত্যাগ-মাহাত্ম্যে বিশ্বামিত্র অ পূর্ব 

জগৎ ত্ষ্টি করিয়াছিলেন । তপোবলে তিনি যে শক্তি লাভ 

করিয়াছিলেন, রাজশক্তি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। 

শাক্যসিংহ * 

দ্বারিদ্র্যব্রত বা! সন্যাসের মহিমা বুঝিঘ়াছিলেন বলিয়াই 
মহধি শাকাসিংহ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া! ভিখারীর 

বেশ ধারণ করিয়াছিলেন | লক্ষীরূপিণী প্রেমময় ভার্ধ্যা ও 

শশাঙ্কপ্রতিম পুত্রের দিকে ন। তাকাইয়া! জগতের দুঃখ মোচ- 

নার্থতিনি গৃহীতব্রত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সুখভোগ 

হি হইলে, তাহার অনুরূপ ছুঃখ ভোগ করিতে হইবে । 

০ বুদ্ধ আনুম্যানক ৫৫ৎ ব্রীষ্ট পুর্ববান্দের বসন্ত পুর্ণিমার 1দন কপিলবশ্তনগন্ধে 

( নগরথাস ) মহারাজ শুদ্বোদনের রসে মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 

দেষী মহামায়ার ভ্রাতা দণ্ডপানির কন্য। অলৌকিকরূপলাবণ্যৰতী গোপার 

সহিত তহার বিবাহ হয়। +* বৎস বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 



কু আতেত্সর্গ। 

হঃখ বাদ দিয়! নিরবচ্ছিন্ন স্থখভোগ কর! কাহারই ভাগ্যে ঘটে 

নাই,এবং প্রকৃতির শৃঙ্খলানুসারে কখন কাহার ও ভাগ্যে ঘাটিতেও 

পরে না। জন্মের সঙ্গে মৃত্যু,উদয়ের সঙ্গে অস্ত, ভোৌগ্যের সঙ্গে 

পীড়া, প্রণয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ,মতস্যের সঙ্গে কণ্টকের ন্যায় সুখের . 

সঙ্গে ছুঃখ দুষ্পরি হার্ধ্যরূপে মিশইয়। আছে। এইজন্য সেই ঘোর 
যোগী সঙ্কন্প করিলেন সুখ ও দুঃখ উভয়েরই হন্ত হইতে মুক্তি- 

লাভ কর্রিতে হইবে। তীহার কঠোর সাধনার মানবজাস্তি 

ছম্পরিহাধ্য প্রাকৃতিক ছুঃথখ সকল হইতে মুক্তিলাভ করিল ন'' 

ৰটে, কিন্ত কতকগুলি পরিহাধ্য আত্মকৃত হুঃখের হস্ত হইতে 

পরিত্রাণ পাইল। মৃত্যু জগৎ হইতে নিরাক্কৃত হইল না বটে, 
কিন্ত আত্মসংযম বলে বিদূরে বিক্ষিপ্ত হইল। জগৎ হইতে 

অকালঘৃত্রু উঠিয়া! গেল! বৌদ্ধগতে সকলেই ভাই তাই 

স্বতরাঃ বিষাক্ত শ্রেণীবিভাগ-জনিত ছুঃথ জগৎ হইতে উঠিয়া 

গেল। কেহ কাহাকে দ্বণা করে ন], কেহ কাহাবও বিদ্বেষী 

নয়, স্বতরাং বৌদ্ধজগ ২ হইতে বিবাদ বিসম্বাদ বিগ্রহাদি উঠিয়া, 

যাইতে লাগিল । শাক্যনংহের বিশাল হদয়ক্ষেত্রের পবিজ্র 

ছবি সমস্ত বৌদ্ধজগতে প্র্তিবিম্বেত হইণ। তাঙ্কার চরিত্রের 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সহত্্র সহস্র আশ্রমী সংসার ষ্ঠাড়িয়া আত্মস্থ 

পরহ্থখে বলি দিয়া! দোদ্ধধর্ম্ের গ্রচারকপদে ব্রতী হুইলেন। 

সাহাদিগের পবিত্র চবিত্রের দৃ্টান্তে ও জলস্ত ধশ্ম-প্রচারে পৃথি- 

বীর এক তৃতীয়াংশ বৌদ্ধধন্মে দীন্িত হইল । সেই ৰৃপদ্দক- 
শৃন্ত সন্্যাদীর দল জগতের মৃত দেহে নবজীবন সঞ্চারিত: 

করিলেন। সে দ্বারিদ্র্য ও সন্ন্যাসে জগৎ দুগ্ধ হইল। এক্ষণে 

বৌদ্ধগ্রচারগণে সে দারিজ্রযত্রত ও সন্গ্যাসের অভঃব ভ্ই- 
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তেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তীাহাদিগের প্রভাবও কমিছে আরম্ত 

হইয়াছে। 

যিশু শ্রী *। 
আবার চল, খ্রীষ্ট-ভূনিতে যাই । এস, দেখিগে কি মোহ- 

মন্ত্রে সেই যোগিবর ইউরোপ-ভূমি ভুল[ইয় রাখিয়াছেন। 
যখন রোম-সাম্রাজ্য তদাপরিজ্ঞঞত জগৎকে বৈষম্য-ছুষ্ট করিয়া- 

ছিলেন; যখন রাজ! প্রজার, ধনী দরিদ্রে, সন্ত্রস্ত অসন্তরান্তে, 

ধান্দিকে অধান্মিকে, ঘোরতর ৰিদ্বেবানল প্রজ্জলিত হইরাছিল, 
সেই তনসাচ্ছন্ন গগনে সহস| দৈববাণী উঠিল, “তোমরা সবে 

ভাই ভাই? । জগত হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল ভোমরা সবে 
ভাই ভাই, খষিপ্রবর ঈশ। গাইলেন, “অমরা সবে ভাই ভাই।, 
সে মধুর সঙ্গীতে জগৎ মুগ্ধ হইল। ছয় শত বৎসর পুর্বে 
প্রাচ্য শাক্যসিংহ গাইয়াছিলেন, আমর সবে ভাই ভাই”_- 
আজ ঈশ। প্রতীচো গাইলেন, “আমরা নবে ভাই ভাই? । 

সেই মধুর সঙ্গীতে রাজার মস্তক হইতে মুকুট খপিয় পড়িল, 

দ[সের পাদ হইতে শৃঙ্খল খুলিয়া! গেল। সেই যোগিবর নিজ- 
স্বার্থ পরশ্বার্থে বলি দিয়! সেই প্রকাণ্ড সত্যের প্রচারে বহির্ণত 

হইলেন। জগৎ সুদ্ধ হইয়া তাহার মুখে শুনিল, “আমর। সব 
এক পিতার সন্তান, অমর নব এক পিতার সন্তান, আমরা 

* জুড়িহ্ব! দেশের অন্তর্গত (জরুশালমের সান্নহিত বেখলহ্যাম নগরে মহাত্মা 

* যিশুত্বী্ট জন্মগ্রহণ করেন। দাউদের পুত্র হবেকী জোসেফ তাহার জনক ও 

পতিপর'য়ণ। শুদ্ধাচারিণী মেদী তাহার লননী। ইহাৰ জন প্রচলিত খ্রীষ্টাঝের 

পাঁচ বৎস্র পুর্বে হয় বগিয়! স্থিরীকুত হই যলাছে। 

২ 



১৪ আতোত্মর্গ। 

সবে ভাই বোন্ঃ। তিনি বলিলেন, 'যদ্দি নিজ সম্পত্তি দীন- 
হুংখীকে দান করির1 নিজে সন্ন্যাপী হইতে পার, যদি কাল কি 

থাইব, এ ভাবনায় আকুল ন৷ হও, তবে আমার সঙ্গে আইস/। 
এইরূপে তিনি পু .আত্মত্যাগ ধশ্মপ্রচারকের প্রধান লক্ষণ 

বলিয়। নির্দেশ করিলেন। গ্রীষ্টধর্মের আদিম প্রগারকগণে 

এই পূর্ণ আত্মত্যাগ ছিল বপিয়াই, খ্রীষ্টধন্ম অসংখ্য বাধা 
বিপত্তি উল্লজ্বঘন করিয়। জগতে সাম্যের বিজয়ছুন্ুতি উদেঘাবিত 

করিতে পারিরাছিল। সেই আম্মতাগের বলে আজিও, 

্রীষ্টধন্্ বৈজ্ঞানিক ইউরোপকেও মন্ত্রমৃপ্ধ করিয়! রাখিয়াছে । 

“সই আন্সত্যাগের দৃষ্টান্তে আজও ইউরোপে কত কত অতি- 

সানুষ কাধ্যের অনুষ্টান হইতেছে । কত কত ভাই ভগিনী 

মাহুস্থথখ পরস্থণে আহুতি দিয়া কখন রণক্ষেত্রে আহত 

সৈনিকের পাশে শুশ্দনার় নিধুক্ত হইতেছেন, কথন শ্রীষ্টধন্মের 

অগ্ভল্য সত্য প্রচ্রের জন্ক সাহারার অনন্ত বালুকাময় 

ক্ষে2ে অনাহারে প্রাণ হারাইতেছেন। ভারত এই খ্রীপ্ঁ 

গ্রচারকগণের নিকটে অনেক বিমর়ে খণী। ভারতবাসি- 

গণ সৃচক্ষে দেির়াতেছেন, এই প্রচারকগণ জন্মভূমি ও জ্ত্রী- 

পুরি 84585 এই ভারতক্ষেত্রে পাহিহ্ব্রভে সমস্ত 

পিন আহুতি দিরাছেন। প্রত্যাখ্যাত ও পর্দে পদে অপ- 

নিত হইনা€ গানটি ভারতের হিত-চিস্তার় নিরন্তর 

নিম: | যন ভারতগগন অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ডিপ, তখন 

ইচ্ভারাই সর্বপ্রথঘে ভরতে পাশ্চান্্য জানজ্যোতি বিকীরিত' 

করেন । ই্রাষপুরের শ্রী্ই মিসরিগণই বর্ভমান বঙ্গভাষায় 
প্রথমে সংবাদপত্র প্রচার করেন ॥ স্রীশিক্ষা-বিষয়ে ইঞ্নারাই 

6 
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সর্ধপ্রথমে হস্তক্ষেপ করেন । ক্রমে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের 

পথের অনুসরণ করির়াছেন। এই সকল নিসনরি গ্রীষ্টের 
আত্মত্যাগের, শ্রীষ্টের সন্্যাসের কণামাত্র পাইয়াও ভারতের 

কত মঙ্গলসাধন করিরাছেন। বদি ইহারা গ্রীষ্ট ধর্শের আদি 
সরু ও আদি-প্রচারকগণের ভ্তায় পুর্ণ ঘোগী হইতে পারি- 

তেন, যদি ইহারা আত্মস্বার্গে পূর্ণ আভতি দিতে পারিতেন, 

তাহা হইলে সম্ভবতঃ আজ ভারতীয় রি হাস অন্ত আকাব 

“ধারণ করিত। ভারতে আজ হ্বীঈপন্ম একচ্ছররী হইত | ভারত- 

বামিগণ আজ এক ধন্মন্তত্রে ইউরোপের সঠিভ গ্র 

তেন। ভ'রতের অভ্াখাণের প্রপান অন্থনবান্ব ভারতীয় রে 

নিচয়ের পরম্পর বিদ্বেষ উঠির1 গিয়া ভারত এতদিনে এক 

প্রকাণ্ড ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক জাতিরপে চি 
হইত। তাহা হইলে আজ আনাদিগকে ভারতের জাতি- 

সমন্বয় ও ধন্মসনন্বররূপ ছুভেদ্য নমহ্যার মনাংসার পনিভতেশ 

হইতে হইত না । 

৫ টি ঞ জা | গ 

গুরগোবিন্দ | 
ভারতের এই ছুর্ভেদা সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা আমিন: 

সময়ে আর এক যোগী করিতে চেঙ্৷ করিয়াছিলেন এ 

আত্মতাগ-বলে অনেক পরিদাঁণে কৃতকাঁধাও হইয়াছিলেন। 

এঁ যে শিখজাতি দেখিতেছ--রণে অজেয়, দুঢন্তায় অবিচলিত, 

ভ্রাতপ্রেমে বিগলিত। কুজ্ঞতাধর্শ্ে বিশ্বইপ্রাণ_-এ& ভারত- 
গৌরব, ভারত-প্রাণ শিখজাতি সেই মোগ্বিরের আত্মত্যাগের 
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ও হদেশানুরাঁগের জীবন্ত কীর্তিস্তস্ত। চিনেলওয়াল৷ সমরক্ষেত্রে 
যে শিখজাতির অমিত তেজে ইংরাজবীর্যাবহ্ছি নিষ্পভ হইয়া 
গিয়াছিল, সিপাহি-বিদ্রোহে যে শিখজাতির অপ্রমেয় বীরত্ব 
বলে ইংরাজজ্জাতি কথপ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, আফগান্- 

যুদ্ধে ষে শিখজাতির অদ্ভুত রণনৈপুণো বিটনজাতির মানরক্ষা 

হইয়াছিল, আর সেদিন যে শিখসেনার অভুল বিক্রমে 

মিশর-্ণক্ষেত্রে ইংরাজ-কীর্তিম্তস্ত নিখাত হইয়াছিল, সেই 

প্রকাণ্ড অজেয় শিখসেনা, শিখগুর গুরুগোবিন্দের গভীর 

সাধনার ফল। যখন যবন-অত্যাঁচ'€রে ভারতবক্ষ ক্ষতবিক্ষত 

হইতেছিল, সেই সময়ে গুরুগেকিন্দের প্রাণ কাদিয়া উাঠল। 

তিনি দেখিলেন এই হিন্দ-যবন-বিদ্বেশ্ব প্রদমিত না হইলে, ষবন 

জাতি হিন্দু জাতির কুক্ষিগত না হইলে, উভয় জাতির ধ্বংস 

জনিবার্ধা । “স চিন্তী তাহার হৃদরকে আলোড়িত করিল । সেই 

খাবি সন'ধিবলে দেখিলেন, এই অবশান্তীবী অনিষ্ট নিবারণের 

একমাত্র উপর উভর জাতির মধ্যে অভেদা ভ্রভৃত্র-বন্ধন সংস্থাপন, 

অথবা একের অভ্যন্তরে অপরের বিলয়। এই সিদ্ধান্তে উপনত 

হইয়া ভিনি শিকধশ্থকে এক নূতন আঁকার দিজেন। নানকের 

শিখধন্ম একেন্বরবাদ ও পরকাল লইয়াই থার্দকত, ইহুলোকের 

সহিত ভাহাব বড় সংঅব ছিলনা । বিস্তু গকগোবিন্দ তাহার 

শিখধ£কে এ্রন্ছিক ইই্ন'ধনেই অপ্িকতর নিয়োজিত করিলেন । 

তিশি ঘোষণ! করিলেন যে. এ ধন্মে হিন্দু ষবন, ত্রাক্ষণ শৃত্র 

ভেদ নাই। এ ধন্খে দক্ষিত হুইবামাত্র সকলেই ভাই ভাই. 
হইবে, সকলেই এক পরিবার হইবে। গরুগোবিন্দ স্বয়ং এই 

নব-প্রহিষ্টিত ধর্খে সর্বাগ্রে দীক্ষিত হইলেন। দলে দবে হিন্দু 
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বন ভীহার মন্ত্রশিষ্য হইতে লাগিল। ভিনি দীক্ষিতগণকে 
আলিঙ্গন করিয়! ভ্রাতি-প্রেমে গ্রহণ করিতে লাগিলেন । নব- 

দীক্ষিতের অন্ন সকলকেই গ্রহণ করিতে হইত । তাহাতে পাছে 
কাহারও কোন প্রকার অশ্রদ্ধ। হয়, এই জন্য তিনি দীক্ষা-দিনে 
প্রত্যেক নবদীক্ষিতকে অন্ন ব্যঞগ্জন রীধিয়া তাহাকে দিতে 

বলিভেন। শিষ্য ভক্তিভাবে গুরুকে অন্ন ব্যঞ্জন রাধিয়। দিত। 

গুরু তাহা শ্রদ্ধা পূর্বক ভোজন করিতেন । ন্মুতরাং তাহার 
, অন্জলগরহণে আর কাহারও কোন আপত্তি থাকিত না। 
শিখজাতির উন্নতি, শিখজাঘ্বির শখ ভিন্ন গরুগোবিনের আর 

কোন চিন্তা] ছিল না। তিনি স্বয়ং নিফাম যোগী ছিলেন। 

নিজের স্থখ, নিজের সম্পত্তি, নিজের সৌভাগ্য কখন তাহার 
চিন্তাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত না। তিনি শিখজাতির 

হিতানলে আন্মহিতের পূণ আছুতি দিয়াছিলেন। এই জন্যই 
শিখজাতি ভাহার নামে আজও মন্রমুগ্ধ । এই জন্যই তাহার 

শিষ্যের কোন বিময়ে তাঁহার অভিপ্রায় কি, জানিতে পারি- 

লেই তহ্সাধনে প্রাণ বিসর্ন করিতেও কৃতসন্কল্প হইত। 

রণশ্থলে গুরুগোবিন্দের নামোচ্চারণে তাহাদিগের ধমনীতে 

সহশ্রগুণ বলোপুচয় হইত। গুরুগোবিন্দের অপূর্ব আত্মত্যাগ 

ও অপূর্ব ভ্রাত-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অসংখ্য হিন্দু যবন 

চিরবিখ্ষে ভুলিয়া! এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে লাগিল। 
“ষে হিন্দুযবন পরম্পরকে দেখিলেই পরম্পর খড়াহস্ত হইত, 
আজ তাহার। ম্পশমণির ম্পশে ভ্রাতৃ-প্রেমে গদ গদ হইয়া 

পরম্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল ; আজ তাহাদিগের প্রেম- 

পূর্ণ ভাই ভাই গানে জগৎ মুগ্ধ! অ'্ঞ সেই সমবেত সেনার 
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বিজয়দর্পে দিলীর সিংহাসন টলটলায়মান। আজ এই সমবেত 

নার*য়ণী সেনার নিকটে যবনসেন। প্রতিপদে পরাজিত । ভারতে 

ধবনসা রাজ্য যায় যার, এমন সময় এক ঘাতকহস্তে সেই পরম 

যোগীর মৃত হইল। গুরুগোবিন্দের সমস্ত সঙ্কর বৃথা হইল। 
ভারতে এতদিনে হিন্কু যবন মিশিয়া একটী অরিদুর্দম বিশাল 
জাঠির উত্পত্থি হইত। ভাবতের আদৃষ্টে এত ছুঃখ ছিল বলি- 
যাই, অসময়ে গুরুগোবিন্দের মৃত্যু হইল। গুরুগোবিন্দ! 

আব একবার ভারতে আসিয়া তোমার অনস্ত প্রেমমোতে, 

ব্রাহ্মণ শৃড্র ও হিন্দুষবন তেদ ভাসাষ্টয়! দেও । প্রত্যেক ভারত- 
বাসীর শিরায় শিরাঁয় তোমার প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম সঞ্চারিত কর। 

দেব! আর একবার স্বর্গ ছাড়িয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া 
মোণীর ভারতকে নরক হইতে স্বর্গে লইয়া যাও; জ্ঞার একবার 

ভোমার আক্মতাগের উজ্জল দর্নাস্তে মরণোস্ুথ ভারতকে 
নঞ্জ বিত কর। বীর মর্াশীর সূর্তিতে আর একবার ধরায় 
অবতীর্ণ হইয়া বীরহ ও সন্যাপ ধশ্মের ম'হাক্মা ও সানগ্ঞস্য প্রচার 
কর। সবযায়, রপাতলে বায়,একবার দেখা দাও । তোমার অভি- 

মানুষ শবসাধনার ফল-ন্বরূপ সেই নারার়ণী সেনা এখনও 

বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তুমি €য ভ্রাতৃগ্রেম ও 

শদেশান্ুরাগের ভাব সংক্রামিত করিয়াটিলে, তোমার সঙ্গে 

সঙ্গে তাহা চলিয়া! গিয়াছে । ভাহাদিগতে থে বীরন্ধ সংক্রা- 
মিত করিয়। গিয়াছ,, সে বীরত্ব এখনও অটুট রহিয়াছে, কিন্ত 
দেসব্যান ও সে আন্মভাগ তোমার তিরোধানে বিলুপ্ত কষ্- 

খ্বাছে? তাই আজ ত'হারা দাস; এবং সেই দাসত নিবন্গনই 
ভাহার। আজ সমস্ত ভারত্রবাসীর আশ্রন্ধার পাত্র। যে হৃদয় এক 
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দিন ভ্রাতৃপ্রেমের স্বর্গীয় ভাঁব ধারণ করিয়াছিল, সে হৃদয় আজি 
ভ্রাতৃরুধিরে কলঙ্ককালিম1 ধারণ করিয়াছে । যে দিগ্বিজয়িনী 

সেন! এক দিন ব্বদেশহিতব্রতে জীবন আহুতি দিয়াছিল, আঙগ 

কিঞ্চিৎ, অর্থলোভে ন্বদেশের উচ্ছেদ সাধনেও সে সেনার 

আপন্তিনাই। আত্মত্াাগ ও সন্াসের কি অন্তুত মহিমা ! 
একজন সন্লাপীর আত্মত্যাগে লক্ষ লক্ষ লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয় 

প্রতোকে এক এক জন সন্রাসী হইয়াছিল। সে পবিত্র 

আলোকে এক দ্রিন প্রত্যেক শিখ এক একটা ক্ষুদ্র গুরুগোবিন্দ 

সিংহ হইয়াছিল। কিন্ত আরজ মে আলোকের প্রতিফলন 

তাবে সে সকল গ্রহ উপশ্রহ অনন্ত তিমিৰে বিলীন হইয়া 

গিয়াছে !! 

চৈতন্য *। 

আমরা আর এক জন সন্গ্যানীর নাম উল্লেখ না করিয়া 

থাকিতে পারি ন।। সে পবিত্র নাম এখনও বঙ্গের প্রতি 
নগরে সন্ত হইয়। থাকছে । ত্রাহ্গণা ধয়েব ভষণ বৈষম্য 

০১৩৭ শকে ৯পে ফান" তারিখে নবধ্ধীপে চৈতন্াা দেব জন্মগ্রহণ করেন। 

ডর পিতা জগন্র।থ [মশ্র শ্রীহট হইতে আসিয়। নবন্বীপে বাস করেন । তিনি 

স্তথায় নীলাগ্বর 'ক্রবত্তীর কনা শচী দেবীকে বিবাহ বরেন। বিশ্বরপ, 

বিশ্বস্ভর ন'মেত্াহ'দিগের দুইটী পুর জন্মে। বিশ্বরূপ ও বিশ্বপ্তর দুই জনই পরষ 

পণ্ডিত হইয়া! অবশেষে সন্যাসা শ্রম গ্রহণ করেন। সন্যাস-্ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার 

সর ধিশ্বস্তর চৈতন্য নাম প্রহণ করেন। চৈতঙ্না প্রথমে বল্পতাচাধোর কনা! 

লক্ষী দেশীকে বিবাহ করেন। সর্প-দংশনে লণ্মী দেবীর মৃত্যু হইলে চৈতন্য 

সনাতন রাজ-প্ডিতের কন্যা বিধুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। ইহারই পূর্ণ 
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ভাবে যখন জগঞ দগ্ধ হইতেছিল, যখন নীচ জাতি সকল কুকুর বা 
শৃগালের ন্যায় ব্রাহ্ষণদিগের পরিত্যজ্য হইয়া ছল, যখন সমাজের 
কঠিন শাসনে সমাজ বন্ধন কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া! উঠিয়া- 
ছিল, যখন স্খলিতপদ রমণীরা বাতাহুতা৷ নিরাশ্রয়া লতার ন্যায় 
ভূমি-বিলুষঠিত ও পদদলিত হুইতেছিল, বখন শুদ্ধ তার্কিকতার 
নেহ, প্রেম ও ভক্তি প্রতৃতি হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি দকল 

বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় চৈতন্য দেবের 
আবির্ভাব । চৈতন্য দেব শ্বয়ং অদ্িতীপ্ন পণ্ডিত ছিলেন। 

কিন্ত তাহার পাণ্ডত্য নীরস ও হৃদয়ের পরিপুণ্টি-বিরহিত 
ছিল না। শ্বদেশের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়। ভাহার হৃদর 

কাদিয়! উঠিল। তিনি দেখিলেন, মানবজাতিগত অক্তিত্বানলে 

পূর্ণ ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছতি না দিলে, দেশের আর মঙ্গল 

নাই। তিনি দেখিলেন, সেই লক্ষ্য সাধনের একমাত্র উপার 

সন্গাম ও আত্মত্যাগ | আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য 
ভাবিজে শিখাইতে হইলে, স্বয়ং আত্ম-বিস্মত হইতে হয়। এবং 

আপনার ম্থখ আপনার সম্পত্তি জাতীয় সুখ ও জাতীয় সম্পত্তিতে 

বিলীন করিতে হয়। চৈতন্যের যে চিন্তা, নেই কাষ্য। তিনি 

মানব সাধারণের দ্খ-পুঞ্জ পরিবর্ধনার্থ নিজ পারিবারিক আম্ম- 

ঘৌবনেক়্ সময় চৈতচ্য সন্নযানাশ্রম গ্রহণ করেন। জননী শচী দেবী ও প্রিয়- 

ভম। বিকুপ্রিযাকে গৃহে রাখিয়া তিনি প্রেন ও ভকির ধর্ম প্রচারে বহির্গত ₹ন। 

সন্াসাশ্রন গ্রহণ ন| করিলে লোকে তাহার প্রেম ও ভক্কির ধর্ম গ্রহণ করে 

না নৃলয়াই তিন সন্গা'সাশ্রস গ্রহণ করেন। প্রচার-ক ব্য সম্পন্ন কগিয়া 

ভিলি শেষকাল নীলাচলে অতিবাহিত করেন। ৯৪৫৫ শকে জষ্টচত্বরিংশ 

বংসর বয়সে নীলাচলেই চৈতনাদেব দেহভ্যাগ করেন। 

লজ পারদ সি 
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ল্গখে জলাঞ্জলি দিলেন। লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাথিনীর অশ্রু- 

জল মুছাইবার জন্য প্রাণাঁপেক্ষা প্রিয়তরা ভার্ধ্যাকে কীদাই- 

লেন। বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাতাইবার জন্য শ্বয়ং মাতৃপ্রেম-ন্থধায় 

বঞ্চিত হইলেন? সেই মন্যাসীর প্রেম-স্ংকীর্ভনে জগৎ সুগ্ধ 

হইল। নিদাঘের রধ্কিরণ-প্রতপ্ত মৃত্তিকা যেন বাধার! 
পতিত হুইল ! তিনি গাইয়। গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, 

“আমর সব ভাই ভাই, আমর] সব ভ!ই বোন।” নেই আহ্বানে 

_সেই প্রেমসংকীর্ঘনে হিন্দু মুসলমান ও ব্রাহ্মণ শূদ্র একই 
সামাক্ষেত্রে আনিয়া একই গুরুর মন্ত্রশিষা হইতে লাগিলেন। 

খোল করতাঁলের ঝঙ্কারে বমস্ত ভারতবর্ন আলোড়িত হইল। 

গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, নংকীর্তন হইতে লাগিল, আমরা 
সব এক পিতাঁর সন্তান, আমর1 সব ভাই ভাই, আমর সব ভাই 

বোন্।' প্রেম ও ভক্তিশ্রোতে ভারত প্লাবিত হুইল। সেই 
পরম ফোগীর অদ্ভুত আম্মত্যাগের মহিমায় অসংখা বৈষ্ণব 

বৈরাগাশ্রম গ্রহণ করিলেন । প্রচারকের দলে ক্রমে ভারত 

ভাঁসিয়া গেল। কি আশ্যধ্য! আজ যে কোন বিষয়ের 

প্রচারের জন্য দশ জন লোক জুট!র, কাহার সাধ্য? কিন্ত 

সেই সময়ে চ্তন্যের চরিত্র-মহিমীয় সহক্র নংম্ত লোক 

ংনার-স্থুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপন হইতে প্রচারকা্যে ত্রতী 
হইতে লাগিলেন। আত্মত্যাগের দৃষ্টীস্তের কি অদ্ভুত মহিমা! 
চৈতনোর প্রেম-সঙ্গীত আজও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সংকী- 

তত হইতেছে । আজও বৈঞ্ব সম্প্রদায়ে প্রচারকের সখখ্যা; 

অপ্রতুল নাই বটে, কিন্তু তাহারা চৈতন্যের মহৎ লক্ষ্য হারা- 

ইয়। ,এখন কেবল প্রচারকের পরিচ্ছদ পরিয়! বেড়াইতেছে 
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মাত্র। তাহাদিগের অধিকাংশ এখনও মহৎ ভাব-ব্যঞ্জক প্রেমগান 

সকল গাইয়া বেড়াইতেছে বটে,কিন্ত ভাহা নিজের হ্বার্থ সাধনের 

জনা, বিশ্বপ্রেমের প্রচারের জন্য নহে। এখনও তাশ্ার। 

প্রেমগান গাইতে গাইডে নৃত্য করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা 

অনিবাধ্য ছদয়োচ্ছ,সে নহে, দানে পরিমাণ বাড়াইবার জনা 
হৃয়োচ্ছণসের অভিনয়ে । চৈতনোর বৈরাগা আস্ম সুখে ও 

আত্মন্ধার্থে বলি দিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক বৈষ-ব-প্রচারকগণেব 
বৈবাগা আত্মন্থণ ও আস্মপ্রার্থ সিদ্ধির অন্বিতীয় সাধন স্বরূপ 

হইয়াছে । নেই জনাই পূর্বে বৈরাগীর এত সন্মান ছিল: কিন্তু 

বৈরাগীরা সেই মহৎ তত হইতে স্থলিত হইয়াছে হলিফ্জাই 

আজ লোকের এত দ্বণাপাত্র হইয়াছে। 

মভাদেব। 

চল, আমর এক বার সমাধি-বলে সেই আদি আঘা- 

মঙ্ুকালে গমন করি। একব!র ধাঁনে সেষঈট আদর্শ যোগী 

বিরিপাক্ষ দেবাদিদেব মহ্াদেবকে দেখি । এক বার প্রাণ 

ভরিয়া সেই জটাজটধ'ন; ন্িশৃলী দূর্তি দেখি । 'এক বার সেই 
বাঘছাল-পরিধান, করধৃত-কমগ্ডলু, শিব শঙ্তুকে হৃদয়ফলকে 

চিত্রিত করিয়া দেখি । যে আগন্মন্েমোহন রূপে ও যে, 

অলৌকিক গ্ণগ্রামে মুগ্ধ হয়! পর্বতবাঁজ তনয়! গৌরা তাহার 
কামনায় অদ্ভুত তপস্যায় নিদগ্র হইরাছিলেন, একবার সেই 

জগন্ননোমোহন রূপ ও সেই অলৌকিক গুণাবলী কল্পনায় 
আনিয়া দেখি । মে গুণে মুগ্ধ হই] নারদাদি খষিবৃন্দ 'বীণা- 
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বাদন পূর্বক জগতে তাহার গুণগান করিয়া বেড়াইভেন, 

একবার সেই গুণগুলি ভাবিয়া দেখি । যে গুণে মুগ্ধ হইয়। 

দেবষক্্-রাক্ষপ-মানবে পরম্পর-প্রতিদন্দিতায় ভাহার উপাসনা 

আরম্ভ করিয়াছিলেন, একবার পারি ত তাঁহার বর্ণনা কবিব! 

এ আদর্শ নৃত্তি, ও এ আদর্শ চরিতের কাছে যা, এমন সাধ্য 
কই? তথাপি একৰার চেষ্টা করিব । 

এই আদর্শ সন্াসী কবিকল্পনা-বিভূভিত নহেন। ইহার 
, অলৌকিক কীর্ডিরার্গি আজও সংস্কত সাহিত্যে বর্তমান ও 
হিন্দু ধন্মের অস্থিমর্ার সহিত জড়িত আছে যখন জগতে নর- 

দ্হতত্ব সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল, তখন ঈনি ইহার আবি 
ফ্কার করেন। তিনি শ্বশানে ভ্রষণ করিয়া নরবস্কল 

সকল সংগ্রহ করিতেন। ভিনি অস্থিমালাকে রভুমালা 

অপেক্ষা লক্ষ গুণে অধিক আদর করিতেন। নরদেহ তার 

যোগামন ও নরদেহভন্ম তাহার অঙ্গারণ ছিল। তিনি 

একাকী শ্মশানে ৰসিয়া শবন্ছেদ করিতেন: ভন তন্ন করিয়। 
নবদেকের হুক্মতত্ব্লি নির্ণয় করিতেন : নির্ণয় করিয়া! সেষ্ই 

সকল শ্ুক্মতত্রে নামকরণ করিতেন। শুগাল কুক্কুবের ভীষণ 

বব, গলিত শঙ্বের পৃতিগন্ধ, শ্মশানের ভীষণমূর্তি, কিছুতেই 
তাহার সমাধিভঙ্গ করিতে পারিত না। লোকে তাহাকে 

পাগল বলিয়! পরিহাস করিত । কিন্তু তাহার চিত্ত কিছুতেই 

বিচলিত হইবার নহে। কিনে জগতের অকাল-মৃত্যু নিবারণ 
করিব, কিসে বিশ্বব্যাপী রোগের উপশমন করিব--রাত্রি 
দিবা তাহার কেবল এই চিন্তা । নিজের সম্পত্তির দিকে ভাহার 

বিন্নান্রও দৃষ্টি নাই। তিনি বনেব বাঁঘ মরিয়া তাহার ছাল 
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পরিধান করিতেন, ভিক্ষালন্ধ অন্নে কথক্চিৎ উদরপূর্তি করিতেন। 

যিনি জগতের মঙ্গলের জন্য সর্বত্যাগী, লোকে তাহাকে 

শ্শ্বানবাসী ভিখারী বলিয়া ঘ্বণা! করিত। কিন্তু তিনি নররূপী 
দেবতা । তাহার তাহাতে চিত্ত বিকৃতি জন্মিত না। নরদেহ- 

তত্ব নির্ণয় করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন, এরূপ নহে। তিনি 

বনে জঙ্গলে রোগ-নিবারক গাছগাছড়া খু'জিয়া বেড়াইতেন। 

হলাহলের শক্তি বুঝিবার জন্য তিনি স্বয়ং হলাহল পান করিয়া 

নীলকঞ হইয়াছিলেন। তিনি বিষাক্ত ওষধের শক্তি পরীক্ষা. 

করিবার জন্য নিজের শরীর সর্পদ্ করিয়া! তাহাতে ঁষধ 

প্রয়োগ করিতেন। এইরূপে বিষন্ন ষধে সিদ্ধবিদ্ধ হইয়। 

ভিনি কণীর ফণাকে পরিহাস কদ্বার জন্য স্বয়ং ফণিতভূষণ 
হইয়াছিলেন। হানিমান এই প্রক্রিয়! অবলম্বন করাতে 

এখন জগতে পুজিত হইয়াছেন, কিন্ত সেই আদি যোগী এই 

জন্য সেই আদি কালে জগতের পরিহাসস্থল হইয়াছিলেন ! 

এস এক বার সেই বিরূপাক্ষকে বীরদুত্তিতে দেখি। 
যেখানে অত্যাচার, সেই থানেই সেই ব্যান্রচম্মপরিধায়ী ত্রিশূলী 
মুর্তি উপস্থিত | অত্যাচাঁরীর মন্তক বিদীর্ণ করিবাব জন্য 
তিনি হস্তে ত্রিশুল ধারণ করিতেন। সেই হল্ত অমিত বল 

ছিল। সেই অমিত-বল বাছতে তিনি যখন ত্রিশ্ল ধারণ 
করিতেন, তখন সেই বিরাটনু্তি দেখিয়? ত্রিভুবন বিকম্পিত, 

হইত। দেবতার! যখন অস্থরগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত 
হইতেন, তখন ত্রিশূলীর শরণাপন্ন হইতেন। অত্যাচার- 

প্রপীড়িত দেবমানবের ছুঃখে তাহার হৃদয় বিগলিত হইত। 
তাই তিমি তদ্দণ্ডে অত্যাচারীর দণ্ড বিধান করিতেন। 



মহাদেব । , ২৫ 

শারীরিক বলে ও অস্ত্রবিদ্যায় জগতে তৎকালে তীগ্গার দ্বিতীয় 
ছিল না| হুরধন্ু ভঙ্গ করিয়া! ছিলেন বলিয়া, রামের বীরত্ব 

জগতে ঘোষিত হইয়াছিল। বড় বড় বীর সে ধনুক নাড়িতে9 
পারেন নাই। ছুইবার ছুইজন বীর- অর্জুন ও লম্ষ্পণ, তাহার 

সঙ্চিত অন্যৃদ্ধে সাহসী হইয়াছিলেন বলিয়! তাহারা জগতে 
বারচুড়ামণি বলিয়! প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। কুদ্রাক্ষকে পরা- 
জয় করিতে পারে, এমন লোক তৎ্কালে পৃথিবীতে জন্মে 
লাই । দশানন তাহার পদাশ্রয়ে জগদিজয়ী হইয়াছিলেন । 

দশানন যাহার পদাশ্রিত, দেব মানব বাহার শরণাগন্ত, 

সই অদ্ভুত বীর সন্ন্যাসী মনে করিলে, জগতের সাত্রাঙ্গা 
কবন্তলস্থ করিতে পারিতেন। কিন্ত তিনি আধুনিক বীর- 
সন্লাী গ্যারিবল্ডীর ন্যায় বিজয়ের ফলে নেচ্ছা-বঞ্চিত। রাজা 

করিব, স্ুথসস্তোগ করিব--এ সকল তাহার সেই পবিত্র জীব- 
নর লক্ষা ছিল ন1। মানবজাতির মঙ্গল-সাধনেই তাহার 

স্তখ, মানবজাতিকে উচ্চতম আদর্শে লইয়। মাওয়াঁতেই তীহ্ার 

প্ররুৃত বাজত। ইহা অপেক্ষা উচ্চ স্বখ ও উচ্চ রাজত্ব আন 

এন ভইন্ে পারে? 

হিন্ুগণের মঞ্টধ্য যখন অধিকাংশই নিরাকার ব্রন্ষের ধ্যান 

ধাবণায় অক্ষম হইয়া একেবারে ধর্মুবিবঞ্জিত হইয়ী উঠে, তখন 
-সই প্রমযোগী নিজে নিরাকার ত্রদ্মের উপাসক হইয়া. সাঁধা- 

শপ অজ্ঞান উপাসকমগ্ডলীর জন্য সাকারোপাসন। প্রবর্তিত 

কবেন। 

তিনি সন্নাসী হইয়াও আশ্রমী ছিলেন। বিশ্-প্রেমের 

পক্ষিত তিনি পারিবারিক প্রেমের সামগ্রস্য বাখিতে পারিতেন। 



২৬ আত্োত্সর্গ । 

তাহার বিশাল হৃদয়-সাগর সমীপবর্তিনী আশ্রিতা তরঙ্গিণীকে 

প্রেমবারিতে পরিপুরিত করিয়া বিশ্বক্ষেত্রকেও প্লাবিত করিতে 
প্রারিত। এই জনাই সেই আদর্শ-সতী সতী জন্মান্তরেও তাহাকে 

পাইবার জন্য তাহার কামনায় পার্বতীরূপে তাদশ ঘোর 
তপস্যায় নিমগ্র হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি সেই ছগ্কবেশী 

ব্স্কণবটুর শিবনিন্দাতে উদ্মাদিনী হইয়াছিলেন। সেই ঢুলু 
চুলু নয়নে প্রেম ও চিস্তাশীলত1 যেন মিশিয়া ছিল। সেই 

'সজানুলন্বিত বা ষেন অত্যাচারের প্রশমনের নিমিত্ত সহ 

বদ্ধ পরিকর ছিল। সেই নধর ঢলঢলায়মান দেহ যেন প্রেম-. 

ভরে জগৎকে আলিঙ্গন করিবার জন্য নতত প্রস্তত থাকিত । 

এপ রূপ, এরূপ গুণ একাধারে আর কখন সন্সিবেশিত 

নাই। এরূপ ওণময়ী মৃষ্তি ভারত-অনৃষ্ট-গগনে যদি আর এক 
বার উদিত হয়, তবেই ভারত আর একবার জাগরূক বলিয়া 

পূজিত হইবে । কে বলিতে পারে, আর উদ্দিত হইবে না? 

ওয়ালেন্।* 

চল একবার ইউরোপথণ্ডে যাই। সেখানে অনেক 
গুলি সন্্যাসীকে দেখিতে পাইব। একবার সেই পবিত্র- 

শক্তি গুলি দেখিয়া আসি । কল্পনাবলে চল, একবার ত্রয়োদশ 

2৯১৭, সালে ্যাল্কমের শরসে ও জান্ ক্রফে উর গর্ভে ওয়লেসের জন্ম 
হর়। তাহার পিতা স্টলের অন।তম ভূষাধিকারী ও তাহার জননী 
ওয়ার নগ::র সেরিক্ সার বোনালিড ক্রফোর্ডের কন্যা ছিলেন। ১৩৫ 

পীষ্টাবে তিনি শি ভৃা কর্তৃক প্রত:রিত ও শক্রহত্তে সমপিত হন। নিঠ,র 

এডওয়ার্ডের আদেশে উক্ত বৎসহেই ভাহার দেহ থওশ:কৃত হইয়। তি 

বিক্ষিপ্ত হয়। | 



ওয়ালেস্। ২৭ 

শতাব্দীর ক্বটূলগ্ডে যাই। এ দেখ, দ্বাদশ জন রাজ স্কটলগের 
মুকুট লইয়া পরস্পর-_ আত্মঘাতী হইতেছেন। ইংলগ্েশ্বর 
প্রথম এডওয়ার্ড মীমাংসকরূপে আহত হইয়। তথায় কৌশলে 
আপনার আধিপত্য স্থাপন করিতেছেন। এ দেখ, ওয়ালেস_ 

প্রভৃতি কতিপয় যুবক ইংলগের আধিপত্যের প্রতিবাদ করিতে 
এ পলি 

ওয়ালেনের খুল্লহাত ডুনিপেসের প্রপান যাজক ছিলেন-_বাল্যকালে 
তিনি ভাহারই নিকট থাকিয়া উচ্চ সাহিতে। সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। 

এ ১১৯৯ সলের ১১ই জুন ইংলগডস্কর এড্ওয়ার্ড এই মরে এক শাসনপত্র 
প্রচাবিভ করেন, যে প্রত্যেক শ্বটূলগুবাসীকে ত'হার অধীনত। শ্বীকাঁর করিন্ছে 
হইবে। এই আদেণ প্রতিপালন করাইবার জন্য ১ম এডওয়ার্ডের ছুর্দামণীয় 
সেনা শ্কটূলগড আলোড়ন করিয়া বেড়ায়। ওয়াণেস এই সময় ডণ্ডীর 
সকলে পড়িতেছিলেন। ম্যাট্সিনির ন্যায় তিনি বিদ্যালয়ের কাষ্টমঞ্চকে 
বদিয্ন। করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ববক বিষগবদনে স্বদেশের উদ্ধার সাধনের 
কল্পনা করিতেন । এই শ্স্তি; তাহার জীবন-সহচরী হইয়! উঠে । তিনি সখ- 
পাঠীদিগকে লইয়। একটী ছাত্রসমাজ গঠিত করেন। এই ছাত্রসমাজের 
প্রাতভাকেই আদেশের উদ্ধার সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিব বলিয়] 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত। প্রতোককে সর্বদা তরবাদি ও ছোরা ধারণ করিতে 
তহত। ওয়ালেসের পিতা এড্ওক়ার্ডের অধীনতা ম্বীকার না করায় তাহাকে 
সবিশেষ নিষাতিত হতে /হইয়াছিল। ওয়ালেদ ইংর'জদ্িগের হণ্ডে একে 
একে মকলই ছারাইপ়াছিলেন। পিঙ। মাতা ভ্রাতা, পত্বী। জ্ঞাতি ও বন্ধু-_ 
উংরাজ।দগের সহিত সংঘধে ওয়ালেস্ এ সমন্ত্ই হারালেন । স্বদেশীনু- 
রাগ ও প্রতিহি'সাম্পৃহ _ উভয়েতেই উত্তেজিত হইয়! তিনি মত্ত মাতঙ্গের 
ন্যায় ইংরাজ্জ টৈন -বনে বার বার প্রবেশ করিয়া! এড্ওয়া্ডকে ত্ুষশঃ বলচীন 
করেন। তিনি স্বটলগ্ডের অভিভাবক ও গবণর পদে অভিষিক্ত হয়া ক্কট - 
লপ্ডের বাঁণিজা-বৃদ্ধি ও শৃঙ্খল! স্থাপন করেন | স্কট লঙ্ডের সামস্ত বৃন্দ অহুয়া- 
পরতন্ত্ কইয়] বাদ পদে পদে তাহার গভিরোধ না করিতেন, তাহা হইলে 
ট লও ছয়ত অন্যরূপ ধারণ কগিত। 



২৮ আত্বোৎসর্গ । 

বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেই বীরমণ্ডলী মহান্ভাবে উদ্দীপিত 

হইয়া আপনাদ্িগের ধনসম্পর্তি ও পদমর্য্যদা বিসর্জন দিয়। 

ৰনে বনে, পর্বতে পর্বতে, লুকাইয়! বেড়াইতে লাগিলেন । 

অনাহারে, অনিদ্রায়-_দিন, মাস, বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, 

তথাপি সে তেজ দমিত হইল না, সে প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইল 

না। প্রতিজ্ঞাষে হয় স্কটলগ্ডের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করি- 

বেন, নয় সে যঙ্ধে আম্মবলি প্রদান করিবেন। ওয়ালেস্, 

বয়ীড্, গ্রেহাম, কার্লাইল প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের অদ্ভুত আন্ম- 
ত্াগে ও অলৌকিক স্বদেশানুরাগে মুগ্ধ হইয়] ক্রমে অলংখ্য 
স্গচ--ওয়ালেসের পতাকামূলে আসিয়া! দীড়াইল। এদিকে 
ইংরাজ-সেনার অত্যাচারে হুটলও-বক্ষ ক্ষত বিক্ষত হইতে 

লাগিল। লুণ্ঠন ও সতীত্বনাশের সংবাদে চতুর্দিকে হাহাকার 
রব উঠিল। দুর্ধত্ দৈনিকগণের নামে নালিশ করিতে গেলে 

সেনাপতি বাদীকে ফীঁসিকাষ্ঠে লট্কাইয়া দেন। স্মুতরাং কেহ 

নালিশ করিতে সাহম করে নী, মরুমে মরিয়া সমস্ত সহ করে। 

চতুর্দিক্ অন্ধকার, অকারণ-হত পত্ভির বিয়োগ-বিধুরা নবৰিধবার 

ক্রন্দন, অপন্ৃত্-সতীত্ব সতীর আর্তনাদ ও লু সর্ব কুষকের 

দীর্ঘশ্নাসে হ্কট্লগেের আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ক্লুষকে 

আর চাষ করিতে চায় না, কারণ তাহার বিশ্বাস নাই সে 

ভাভার পরিপক্ক শস্য ইংরাজ সৈনিক বলপূর্বাক লইয়া যাইকে 

না। গৃহ্িণীরা আর কাট্ন। কাটে না, কারণ তাহারা জানিত 

যে তাহাদিগের ঘরে কাটা সুতা] ইংরাজ নুটেরারা আসিয়া লুট 
করিয়। লইয়া] যাইবে । স্কট্লণ্ের প্রশস্ত গভী'র ও নুন্দর ₹দে 

রজত মীন ধরিবার জনা জেলেরা আর জাল ফেলিতে চাহে না, 
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কারণ তাহার! জানিত ইংরাজ দস্ছ্য কোথায় লুকাইয়া! আছে, 

শিক।র হস্তগত হুইবামাত্র তাহার! আসিয়। কাড়িয়া লইবে । 

'ভগবন্! স্বটলগ্ডের জদৃষ্টে এরূপ ছুঃখ আর কতকাল 
রাখিবে? ক্ষট্লগ্ডের সৌভাগ্যরবি চিরদিনের জন্য কি অস্ত- 
মিত হইল? আর কি ইহ! কখন হ্কটিশগগণে উদিত হইবে না? 
স্কটলগের উজ্জ্বল আশাতার। কি অনভ্ভ কালসাগরে চিরদিনেন 

মত বিলীন হইল? হ্কট্লণ্ডের স্বাধীনভা-কমলিনী মৃত কি 
নিপ্রিত? না! মরেন নাই-এঁ দেখ তিনি নিমীলিত নেত্রে 

নিদ্রা যাইতেছেন। আবার দেখ-এঁ নীল কমল ছুটী সৌভাগা- 

হর্ষে/র পুনরুদয়ে একটু করিয়। প্রন্ক,টিত হইতেছে। এ দেখ 

কমলিনী পূর্ণ-প্রন্ষ,টিত নেত্রে উঠিলেন। একি স্বপ্ন না মায়? 
এত যে ইংরাজ-সৈন্য ছিল কোথায় গেল? এঁ যে তাহার৷ স্কটিশ 

বর্ষাধারিগণের সম্মুখে বায়ুর সম্মুখে তৃষের ন্যায় উড়িয়া! যাই- 

তেছে।'-_ স্কটিশ ব'র সন্যাসিগণ কল্পনা-বলে ভাবী মময়ের এই- 

বূপ উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাইলেন । 

প্রাতঃস্ষ্যের স্ুুবর্ণময় কিরণ মালায় সমুস্ভাসিত আয়ার নদীর 

তীরে চিন্তামগ্র ভাবে পাদচার করিয়া বেড়াইতেছেন উনি কে? 

বিধাতা ধীহাক সুন্দর বুদ্ধিশালী তাহ্বল-পত্রনিত মুখকাস্তি 

দিয়াছেন উনি কে? ধাহার চক্ষু হইতে প্রতিভা ও অগ্নি বাহিব 

হষ্টতেছে উনি কে? ক্রোধে ধাহার ওষ্ঠাধর বিকম্পিত 

হইতেছে উনি কে? এ আজাহুলম্কিত-বানু বিশাল" 

বক্ষা, বুষন্ন্ধ মহাপুরুষ কে? বিলশ্বিণী অরাল কেশরাজি 

ধাহার গ্রীবার উপর গৌরবে ক্রীড়া করিতেছে উনি কে? 
বাহার কটিবদ্ধ অসি ঝক্মক্ করিয়া বার বার ধরাতঙ্গ 
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চুশ্বন করিতেছে এঁ বীরপুরুষ কে? যিনি সম্পত্তি থাকিতেও 

সর্বত্যাগী, ম্বদেশের উদ্ধারসাধনরূপ এক মহামন্ত্ে দীক্ষিত এ 

বীর মন্ন্যাী কে? ইনিই সেই স্কট্লগ্ডের উদ্ধার কর্তা ওয়ালেস্। 
বাহার প্রচণ্ড খড়গাঘাত্ধে অসংখ্য ইংরাজ বীরপুরুষ শমন-সদনে 
প্রেরিত হুইয়াছিলেন, ইনিই সেই স্কট্লগুরবি ওয়ালেন্। 
ষাহার উদ্গীপনাপূর্ণ বাক্যে অসংখ্য অবদ্দানপরম্পরা অনুষ্টিত 

হইয়াছিল, ইনিই সেই হ্ষট্সঞ্জীবন ওয়ালেস্। ধাহার 
প্রতাপে ইংলগ্ডেশ্বর দৃপ্ত এড্ওয়ার্ডও কম্পিত কলেবর হইয়1-. 

ছিলেন, ইনিই সেই ক্ষটিশ-সিংহ ওয়ালেদ্। ধাহার বিজগরিনী 

সেনা ইংলগু-ভূমিকে অগ্নিময় করিয়াছিল, ইনিই সেই 

ছট্বীরকেশরী ওয়ালেন। ধাহার চরণতলে পড়িয়া একদিন 

ইংলগেশ্বর-এডওয়র্ডের মহিষীও সদ্ধি ভিক্ষ! করিয়াছিলেন, ইনিই 
সেই হ্কট্লও-গৌরব ওয়ালেন্। বলিয়া দিতে হবে না যে, 
ওয়ালেস্ ওয়ার নদীর তীরে পাচ্চার করিতে করিতে 

চিন্তাষগ্ন মনে মাতৃভূমির বর্তমান ছুরবস্থা ও অতীত গৌরবের 
বিষয় ভাবিতেছিলেন। এই শ্গাধ'নতা সমরে ওয়ালেন পিা. 

মাতা, ভ্রাতী অবশেষে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর1 ভাষ্য একে 

একে সমস্ত হারাইয়াছিলেন। ' তথাপি সে সন্্যাপীর অন্তরের 

আগুণ না নিভিয়া বরং অধিকতর উদ্দীপিত হইয়াছিল । 
ইংরাজদন্থ্যদিগকে বিদূরিভ করিয়। হ্কট্লগুকে স্বাধীন করি- 
লেন-এই সর্বগরাসিনী চিন্তা তাহার একমাত্র সহচরী ' 
ছিল। শয়নে ম্বপনে, অশনে উপবেশনে--এ চিন্তা! একবারও 

ভাহাকে পরিত্যাগ করিত না, ত্ভাহার কপর্দক মাত্র সম্বল 

ছিল না, অথচ তিনি না ডাকিতেও কত সহম্র লোক আসিয়! 
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তাহ্থার পভাকানূলে দখড়াইত। তিনি দৈবশক্কিসম্পন্ন ছিলেন, 
এবং সেই শক্তি নিজ সৈনো সংক্রামিত করিতে পারিতেন । 

এইজন্য তাহার সৈন্যের বার বার দশগুণ ইংরাজ মৈন্যের 

সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিল। এই জন্যই 
অসংখ্য ছুর্গ সহজেই তাহার করতলস্থ' হইয়াছিল। ছ্ালি€ 

সমরক্ষেত্র তাহার অতিমাঙ্গষ বীরত্বের পরিচক্-স্থল। এই 

যুদ্ধে তিনি দশমাংশ নৈন্য লইয়া দশগুণ ইতরাজ সৈন্যের 

সম্মুখীন হন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে চল্লিশ সহস্র ইংরাজ 
হত হন, এবং বিজয়লক্্ী সম্পূর্ণরূপে ওয়ালেসের করতলস্ক 
হন। ক্ষটিশছুর্গে জাতীয় পতাকা উদ্ডীন করিয়।৷ ওয়ালেন্ 

দেই বিজয়িনী সেন! লইন্ব! মত্ত হস্তভীর ন্যায় ইংলগু আলো- 
ডিত করিয়। বেড়ান। কিন্তু ভাগ্যলক্ী অধিক দিন তাহার 
প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার 

জন্য এড্ওয়াড অগণ্য সৈন্য সহ অচিরকালমধ্যে ক্কটলত্ডের 

সিংচদ্ব'রে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। এডওয়ার্ড জানি- 

তেন, ওয়ালেমের . সেনা রথে অজেয়। এই জনা তিনি 

্ক'টশ শিবিরে ভেদ উৎপাদন করিয়া দ্রিলেন। ছলপতিগণের 

মধে সৈনাপত্য লইয়া! ঘোরতর বিবাদ কাধিয়া উঠিল। অস্ত- 
বিচ্ছেদের বিষময় ফল ফলিল। ফন্কার্ক * কুরুক্ষেত্রে স্কটিশ 
পৃথুরাঙ্জ ইংরাজদিগের হস্তে পরাজিত হুইলেন। ্কট্লগ্ের 
স্বাধীনতাস্থধ্য আবার পরাদ্ধিত হইল। পামর ইংরাজ সেই 
দেবছুননত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া! চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল। 
পপ “০ 

৪ ১২৯৮ সালের ২২এ জুগ্াই এড্ওয়ার্ডের সহিত ফল্কার্ক ক্ষেত্রে স্থটগ- 

ণের মহালমর হয়॥ এই যুদ্ধে বিজয়লক্দ্ী ১ম এড্ওয়াের অহ্ষশায়িনী হন। 
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তাহার মস্তক লইয়া! পিশাচেরা লগ্ন সেতুর উপর বসাইয় 
রাখিল। এইবার ওয়ালেস্ মাতৃভূমির চরণে পূর্ণ আত্মবলি 
দিলেন। যেমন যোগিবর শ্রী মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিবার জঙ্ট নিজ দেহ বলি দিয়াছিলেন, সেইরূপ ওয়ালেস্ঃ 
্ষটিশ-জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজ দেহ উৎসর্গ 
করিলেন। অমনি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। অমনি দেব 
যক্ষ কিন্নর সমস্বরে গায় উঠিলেন, 'ধন্য ওয়ালেস! ধন] 
স্কটলও-_ওয়ালেন্-জননী!' জগতে প্রতিধ্বনি উঠিল-_-'ধন্য 
ওয়ালেস্। ধন্য স্বট্লও-_ওয়ালেস্জননী!' সে রক্তে ইং 
লগ্ডের বক্ষ পুড়িয়! ছারখার হইল । এই বীরহত্্যা মহাপাতকেব 
প্রায়শ্চিত ইংরাজকে ব্যান্ুকবরন্ * সমরক্ষেত্রে করিতে হইল । 

সংবাদ দিবার জন্য সেই একলক্ষ সেনার জল্পই স্বদেশে 

ফিরিয়া আসিল। ধন্য ওয়ালেস! ধন্য তোমাৰ 

স্বদেশান্ুরাগ ! তুমি মরিষাও স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিলে! 

তুমি অমর ; ভাহা। না হইলে এতদিন পরে জ্থদূর জন্ুগাজ 
প্রদেশে আয্য-যুবক আজ তোমার নাম-সন্কীর্ভন করে কেন? 

তাহ ন! হইলে আছ তোমার নাম মাত্র উচ্চারণে আব্যধুৰ 

কের শিরায় শিরায় তাড়িতবেগে শোণিতআোত প্রবাহিত হয় 

কেন? দেব ! পতিত আর্য্ের হৃদয়-কন্দরে আিয়! অধিষ্ঠান কর। 

একবার তাহাদিগকে তোমার অলৌকিক অন্থরাগ ও 
দ্বজাতিপ্রেম শিখাও । একদিনের জন্যও অন্ততঃ তাহাদিগকে 

জননীর চরণে আস্মবিসর্জন করিতে শিখাও। দেব? একবার 

৯ ১৩১৪ ত্রীষ্টান্দের ২৪এ জুন তাগিণে ব্যান্কবরন আোতাঙ্বনীতীরে 
ইংগণ্ডঙ্র দ্বিতীয় এডগয়ার্ডের নহিত সমবেত গ্ছট সৈন্যের ভীষগ যুদ্ধ হয়। 
এই হুদ্ধে নিজলগ্রী স্কছিশ অ.ধনায়ক রব ক্রসেক। অন্বশায়নী হন, । 
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দেখা দাও। একবার এ পন্তিত জাতিতে আবিভত হও । 

আর কিছু চাহি না। * 

উইলিয়ম টেল্, 
যে সময়ে স্ষটলগ্ডে ওয়ালেস্. জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জনা 

প্রাণপণে চেষ্টা করিছেছিলেন, সেই সময় স্ুইজলগ্ডে আব 
একজন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী অষ্টিয়ার সহিত ন্গাধীনতা-সমরে 

' নিযুক্ত হন। সকলেই জানেন ইহার নাম টেল্। ইহার অদ্ভুত 

কার্ধ্যকলাপ পর্যালোচন। করিলে, ইহাকে বাস্তব মন্্ধা বলিয়' 

বোধ হয় না; যেন কবির কল্পনাবিজস্তিত বলিয়। প্রীতি 
জন্মে। কিন্ত ভিনি বাস্তবিকই মানব-__অথবা মানবরূপী 

দেবত1! ছিলেন । বস্ত্র: হৃদয়ের বিশালতা, ইচ্ছার অলঙ্ঘাতা, 

লক্ষ্যের অচঞ্চলতা, এবং স্ক্জাতি-প্রেম ও ্দেশান্থবাগের গভীর- 

ভায় তিনি .দেবোপম ছিলেন । তিনি হ্দেশ্র মক্ষল্সাঁধনের 

জন্য মৃত্াতে--অথবা তদপেক্ষায় ভয়ানক যদি কিছু পাকে 

ভাহাতেও বাঁপ দিতে একবারও ভাবিভেন না তাহার হৃদয়ে 

ভয় ছিল ন1। তিনি বিক্রমে কেশরী ছিলেন। 
যখন চতুর্দিকে অন্ধকার, যখন চতুর্মিকে অত্যাচার, যখন 

সমস্ত স্ুইজল গু অষ্টিয়ার শৃঙ্খলভরে বসিয় পড়িতেছিল. 
সেই সময় এই রণ-বীর স্থইসক্ষেত্রে জাতীয় অধিনায়ক-রূপে 

আবিভূত হন। তাহার দে হইতে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হই 

দেখিয়া লোক মনে করিত যে, বিজয়-লক্্মী তেজংপুঞ্তচ্ছলে 

যেন তাহাকে কঞ্চক-বেছটিত করিয়া রাখিয়াছেন। 
"২ পপ পপ উজ 

* ওয়ালেসের বিস্তুত জীবনী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে 
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এই রণবীর ষদিও সামান্য কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ কবিয়া- 

ছিলেন, তথাপি তাহার আত্মা অতি মহান্ ছিল। তিনি 

শক্রহস্তে আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষ। মৃত্যু শ্রেয়; মনে করিতেন । 

একদিন এক কুষক লাঙল চষিতে ছিল। এমন সময়ে অষ্টিয়ার 
রাঙ্গ-প্রতিনিধির ভৃত্য অকারণে আসিয়া! সেই হলবাহী বলদ- 

দ্য়কে খুলিয়া লইল। বলিল «এ কাজের জন্য দুইজন স্নুইস 

নিযুক্ত করিলে ভাল হয়, কারণ তাহারা ভারবহন করিবার 

জনাই জন্মিয়াছে, । কৃষকের ইহা! ছুর্ববিষহ হইল । সে তৎক্ষণাৎ 

তাহার হস্ত-স্থিত লগুড় দ্বারা তাহাকে ভূপাতিত করিল। 

মারিয়াই, সে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া! তত্ক্ষণাৎ পলায়ন করিল । 

ক্রোধোন্মত্ত অগ্রি যগণ তাহাকে ন! পাইয়া তাহার বৃদ্ধ পিতাকে 
গিয়া ধরিল্ল। বৃদ্ধের যাহা কিছু ছিল সমস্ত রাজকোষভুক্ত 

করিয়া অবশেষে পিশাচের| তাহার চক্ষু ছুটী উতৎ্পাটিত করিল। 
যষ্টি হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর ভিন্ন অদ্কের আঁর কোন উপায় 

রহিল নী । এই প্রকার অত্যাচারে সমন্ত স্থইজল গুবাসী 

ক্ষেপিয়৷ উঠিলেন। তাহারা দলে দলে আনিয়া! এক জায়গায় 

জম হষঈতে লাগিলেন । সকলেই একবাক্যে বরকেশরী 

উইলিয়ম্ টেল্কে জাতীয় সেনার অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন । 

ভাতীয় দলের অনেকগুলি গুপ্ত অধিবেশন হইল । পরস্পরের 

প্রতি বিশ্বাস-রক্ষা ও মন্ত্রগুপ্তির জন্য পরস্পরের সমীপে 

পরস্পর শপথ গ্রহ্থণ পূর্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সাধারণ 

অন্াথানের জন্য একটী দিন স্থির হইল। সকলেই উৎসুক 
মনে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় একটা 

ছুঘটনায় সব উপ্টাইয়! গেল। ম্থইজ্ গবর্ণর আল্টর্ক নগরের 
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বাজারে একটা গাছের উপর তাহার টুপি রাখিয়। ঘোষণ। 
করিয়। দ্রিলেন যে. “স্থইজলগ্ডের সমস্ত লোককে এই টুপির 

নিকট নতজানু ও অনাবৃত-মস্তক হইতে হইবে । গবর্ণরের 
প্রতি ভাহার! যে সন্মান করিতে বাধ্য, তাহাদিগকে এঁ টুপির 

প্রতিও সেই সন্মান প্রদর্শন করিতে হইবে'। উইলিয়ম টেল্ 
এই আদেশ প্রতিপালনে সম্পূর্ণরূপে অন্গীরুত হইলেন । 

অষ্ভিয় পুলিশ তাহাকে ধরিয়! গবর্ণরের নিকট লইয়া গেল। 
_গবর্ণর স্বাভাবিক নিষ্টুরতার বশবর্তী হইয়া আদেশ করিলেন 

ঘে, টেল্কে নিজ পুত্রের মস্তকে একটী আপল্ ফল রাখিয়া 
শারবিদ্ধ করিতে হইবে । ধনুর্বিদ্যায় টেলের সবিশেষ পার. 

দরশ্শিতিা! ছিল, স্থত্রাং তিনি নির্ভয়ে শরসন্ধান করিলেন । 

আপল্ বিদ্ধ হইল, কিন্তু পুজ্রের মন্তকে বিন্দুমাত্রও আঘাত 
লাগিল না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিল । 
সুইজরর্লগডের লোকে এই ঘটনার ম্মরণার্থ যে স্ৃতি-স্ত্ত নির্মিত 

করে, অদ্যাপি তাহা বিদামান রহিয়াছে। 

আপল্ বিদ্ধ হইলে টেল্ আর একটী শর লুকাইলেন। 
গবর্পর তাহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ভুমি কি 

জনা এ দ্বিতীয়» শর আনিয়াছিলে ?” টেল্ উত্তর করিলেন 
যে, “যদি প্রথম শর আপল ভেদ না করিয়। পুত্রের মস্তক 

স্পর্শ করিত, তাহা হইলে এ দ্বিতীয় শরে তোমায় শমনসদনে 

প্রেরণ করিভাম” । এই বাক্যে গবর্ণর ক্রোধে অধীর হইয়। 

টেল্কে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া নিজের নৌকায় লইয়া যাইতে 

আদেশ করিলেন, এবং নিজেও তাহাতে আরোহণ করিলেন । 

ইচ্ছা ছিল, কুচনাঁচ ছুর্গের কারাগায়ে তাহাকে ফেলিয়া 
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আ'দিবেন ; কিন্তু তাহা] ঘটিল না। জলপথে হঠাৎ ঝড় 

উঠিল। গব্ণর জানিভেন, টেল্ নৌচালনে বিশেষ দক্ষ, 

এই জন্য তাহাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। টেল. 
শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া! অভিবেগে দাঁড় ফেলিয়া তরঙ্গমালা কাটিভে 

কাটিতে উপকূলাভিম্ুখে উপস্থিত হুইলেন। দুর হইতেই 

সেই বিরাট পুরুষ এক লক্ষে তীরে পতিত হইলেন। গবর্ণনঃ 
ভনীয় অষ্ট্রিয় অন্থচরগণ সহ অতল জলে নিমগ্ন হইলেন । এদিকে 

সেই মহাপুরুষের পুনরাবির্ভাবে সকল ক্যান্টনই কয়েক ঘণ্টাব, 

মধ্ো বিদ্রোহী হইযা উঠিল। অষ্টিয় সেন] পরাস্ত হইল, এবং 
স্টইস্ ছুগৌপরি আবার জাতীয় পতাকা সগর্কে উড্ডীন হইল। 

উইলিয়ম্ টেলের অদ্ভুত অবদান-পরম্পরা জানেন না বোধ 
হষ এমন ইছিহাস পাঠক কেহ নাই। স্তইজল গর 

প্রতি কাণ্টনে উইলিয়ম টেলের কার্ভিস্তসম্ত নিখাত আছে? 

এবং সেই পার্বতা প্রদেশের প্রতি অধিবাসীর হদ্য়-মন্দিবে 

তাহাব ম্মতি অদ্যাপ অতি যত্লে ও ভক্তিভাবে পনিবক্ষিত 

ও পরিপূজিত হইয়া থাকে । ধন্া বীর! ধনা “তামণ্র 

সদেশানুরাগ ! 

জন্ হাাম্ডেন্। 

শঠক) চল একবার শ্বেতদ্বীপে যাই। পাধীনতার 

আকাসভূসি ইংলগ্ডে কোন বীর সন্ন্যাসী জন্মিয়াছিলেন কি 

ন' চল গিয়া সতবাদ লঙ্ট। এই যে সন্মুথে এক পাধাণ্ময়ী 

প্রতিমা বহিযাছে, এ কোন দেবতার প্রতিক্াতি? কে মেন 
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উত্তর দিল *এ দেবমুর্তি নয়, নরদ্ধপী দেবতা জন্ হ্যাঁমূডেনের 

্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি । এ দেখ এই পাদপীঠ-বক্ষে কি খোদিত 
রহিয়াছে ।” একবার পড়িয়া দেখ। ইহী. তাহার জীবনেৰু 

ইতিহাস। যাহা লিখিত আছে তাহার মূশ্ন গু ততৎসমালোচনা 

নিয়ে প্রদত্ত হইলঃ- 

১৫৯৭ ত্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষ লগ্ন ডে জন্ম গ্রহণ 

করেন। যখন প্রথম চাঁলসের ছুর্বিষহ অত্যাচারে গ্রেট. ব্রিটন 

ালোড়িভ হইতেছিল, যখন কেহই সাহস করিয়া! তাহার 

কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই, সেই সময় এই 

রাজনৈতিক সন্ন্যাসী জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর 

হইলেন। চাল'স অবৈধরূপে সকলেপ্ নিকট হইতে টাক ধাঁর 
করিতে লাগিল ॥ কিন্তু হ্যাম্ডেন্ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে, তিনি 

প্রাণ থাকিতে টাক ধার দিবেন না। ইনি ততকালে হাউন্ 

অব কমব্সের একজন প্রতিভাশালী সভ্য ছিলেন। ইনি 

চালসকে দেখাইয়া দিলেন যে, প্রজার নিকট এঁর়ূপে 

টাকা ধার করা, ম্যাগ্না চাটার * বিরুদ্ধ। ইহাতে চাল”সের 
রাগের আর সীম। রহিল না। “এত বড় স্পর্ধা! যে, সামান্য 

প্রজ। হইয়া! রাজধ্ি কার্ষ্যের প্রতিবাদ করে ! রাজার সম্মুখে 

ম্যাগ্নাচার্টা আনিয়া তাহার গতি-রোধ করিতে চেষ্ট1 করে! 

এরূপ হ্ুক্নাচারের--তাদৃশ পাপের--প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র 
প্ 

ক ১২৯, স্রীষ্টান্দের ৯৫ই জুন তারিখে উইগুসর নগরের অদূরে রণীমীড্- 

- ক্ষেত্রে ইংলগেঙ্বর জন্ সমবেত সামস্তবর্গকে এই ম্যাগনাচার্টা বা প্রধান 
বত্ব-পত্র প্রদান করেন। এই হ্বত্ব-পত্রই ইংলগ্ডের শ্বাধীনতার ভিত্বিভুষ্গ 
এবং ইংর়াজমাজেরই পুজার সামত্রী । 
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স্থান কারাগার” । এই বলিয়া তিনি হ্যাম্ডেন্কে কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত করিলেন। হ্যাম্ডেন্ কিছুকাল কারাগারে রহিলেন । 
কিন্ত তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ন৷ থাকায়,অগত্য। তাহাকে 

ছাড়িয়া? দিতে হইল। 
স্বাধীনতা ।-_-এ শব হ্যাম্ডেনের শ্রবণে অতি মধুর । বছ- 

মূল্য হীরক অপেক্ষা ইহা তীহার নিকট অধিকতর মূল্যবান্। 
কিন্ত তিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্ত তত ব্যাকুল 

ছিলেন ন1। জাতীয় স্বাধীনতা-_ধর্্ন, নীতি, রাজনীতি, সমাজ্জ, 
বিষয়ে জাতীয় মত-ম্বাতন্থ্য--ইহার জন্ত তাহার হৃদয়ের অনিয়- 

স্বিতআকাজ্ষ1!। তিনি ইহারই রক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিতে, এবং 

প্রয়োজন হইলে সে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিতেও প্রস্তত 

ছিলেন। 

র্ভাগা চার্সন এ অন্তর্নিগৃহিত বিশ্বব্যাপী জাতীয় ভাব 
বুঝতে পারিলেন না) না বুঝিক়া অন্ধের স্তাঁয় সেই জাতীর 

ভাবজোতের প্রতিকৃলে দাড়াইলেন; ভাবিলেন না যে, এক 

শতাবী পুর্বে অষ্টম হেন্রী যাহ! করিতে পারিগ়াছিলেন, এক 

শভান্দী পরে এখন তিনি তাহা করিতে গেলে বিফলপ্রযত্ত 

হইবেন; ভাবিলেন ন1! যে, রাজ্য সাগরে তরঞ্ক উঠিলে, রাজ- 

কীর তরি তরঙ্গের প্রতিকৃলে চালাইলে তাহা নিশ্চয় ডুবিবে 
ভাবিলেন ন। ষে, এ সময় কমন্সগণের সঙ্গে মিট. ন1! করিলে, 

তাহার আর রাজ্য-রক্ষার উপারাস্তর 'নাই। এই সকল অগ্র- 
পশ্চাৎ ন! ভাবিয়া চার্লস উন্মন্তের নায় নিজ পথে চলিলেন। 
এই সময় তাহার সন্ূরীন হুইয়। একথ। বলে, হ্যাম্ডেন্ ছিন্ন, 
এমন বীরসন্যাসী ইংবণে আর ছিলেন ন1। হ্যাম্ডেনের চক্ষু 
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দিয়া যেন রক্ত বাহির হইতে লাগিল । তাহার ললাট চিন্তায় 
আকুঞ্চিত হইল। তাহার অগ্রতিহত দৃষ্টি ভবিধ্য গগনে 
একখানি কাল মেঘ দেখিতে পাইল। তিনি দেখিলে 

চার্লস এই উন্মত্ত গতি হইতে ঘদ্দি নিবৃন্ধ*ন1 হন, প্রজার সহিত 
তাহার সংঘর্ষ অনিবার্ধ্য ; দেখিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে চার্লসকে 
তাহার কার্যের দায়িত্ব বুঝাইয়া দিলেন ; বলিলেন, চার্শন 
যেরূপ কার্য করিতেছেন তাহা ম্যাগনাচার্টার সম্পূর্ণ প্রততি- 
“কুলে । যদিও হ্যাম্ডেন্ জাতীয় স্বাধীনত1 রক্ষার জন্ত রাঁজ- 

শরীরে অন্তর প্রহীর করিতেও নন্কুচিত ছিলেন না, তথাপি সেই 

ভাবী অমঙ্গল ভাবিয়া! তাহার হছদয কীদ্দিয়! উঠিল। উভয়দিক 

যাহাতে রক্ষা হয়, সেই জন্য সেই মোগী ঈশ্বরের নিকট এই 
বলিয়া প্রার্থনা করিলেন “ঈশ্বর! তুমি আমার জন্মভ্রমিকে 
রক্তপাত হইতে রক্ষা কর; আমাদের রাজাকে ভাহার ভ 

দেখাইয়। দেও?) তীহ্ছার মন্ত্রিগণের হৃদয়কে সেই ভ্রান্ত পথ 
হইতে ফিরাইয়! আন | তাহার এই প্রার্থন। ঈশ্বর পূর্ণ করি- 
লেন না। কিন্তু এই প্রার্থনায় তাহ।র চরিত্রের পবিত্রতা ও 

লক্ষ্যের নিম্মলত সুম্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইল । বস্ততঃ রাজ- 

তন্ত্রিকদলও তাহীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করেম 

নাই। বিনীত, সদানন্দ, সাহসী, একাগ্রচিত্ব, বাদী, ও উদ্দার- 

চরিত হ্যাম্ডেন্ সফল দলেরই পূজিত ছিলেন । 
রাছার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে ভাবিয়া, হ্যাম্ডেন্ 

" নিরতিশয় কাতর হইলেন। কিন্ত তিনি তাহার সুক্ষ দৃষ্টিতে 

দেখিলেন, ইহ! অনিবার্ধয । তিনি দেখিলেন, জাতীর স্বাধী- 

নতা অক্ষত রাখিতে হইলে, রাজবলি অপরিহার্য্য। 
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এদিকে রাজার টাকার একান্ত অভাব হইয়া পড়িল। 
ধনাগার শূন্য, অথচ পার্পেমে্ট টাকা দিতে অস্বীকুত। 

ইহাতে রাজ। ক্রোধে উন্মতু হইয়া! উঠিলেন। পুর্বকালে যখন 

দিনেমারেরা ইংলগ্ডের উপকূলে আসিয়া লুটপাট করিয়া সমস্ত 
লইয়া যাইত, সেই সময় ইংলগ্েশ্বর উপকৃলবাসী প্রজাবৃন্দকে 

কয়েক খানি রখতরি স্থসজ্জিত করিয়া দিতে বাধ্য করিতেন । 

তাহারা রণতরির বিনিময়ে কিছু কিছু করির। কর দ্িত। 

ইহাকে “সিপ্মনি” বা জাহাঁজ-কর বলিত। যতদিন দ্রিনে' 
মারদিগের উৎপাত থাকিত, তদিনই এই কর আদায় করা 

হইত। এ নৈমিত্তিক করে রাজার সর্বতোদুখী প্রত্থতা 
ছিল। তিনি পার্লেমেণ্টের অনুমতি ন1 লইয়া এই কর স্তাপন 
করিতে পারিতেন, এবং আপন ইচ্ছামত সে টাকা বার 

করিতেন । তাহাকে এ টাকার জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি 

করিতে হইত ন1। ১৬২৩ খ্রীষ্টাবের ২* এ অক্টোবর লগুনের 

অধিবাসিবুন্দের উপর হঠাৎ রাঁজনানাক্কিত এক পরওয়ানা 

বাহির হইল যে, ১ল1 নবেম্বরের মধ্যে তাহাদিগকে সব্বোপ- 

করণ সম্পন্ন সাত খানি রণতরি,লোকজনের ছয় মাসের বেদ্ধন 

সহ বাঁজার হন্তে সমর্পণ করিতে হইবে । শলগরবাপির1 এক- 

বাক্য ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কিস্তকে সে প্রতিবাদ 

গুনে? রাজা বধিরের স্কার এই জাতীয় আপত্তি ও জাতীয় 

প্রতিবাদ কর্ণেও স্থান দিলেন ন11 নির্দি্ সময়ে জাহাজ ও 

টাক! তাহার চাই-ই। শ্রইক্পপ পরওয়ান। উপকুলবাসী ও 

অধ্যপ্রদেশবামী সকল প্রজাগণের উপরই জারি হইল । আবার 

আদেশ প্রচারিত্ব হইল যে, দ্লাহাজের পরিবর্ছে টাকা দিতে 
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হইবে। প্রতি জাহাজের জন্ত ৩,৩** পাউও করিয়া দিতে 

হইবে। চতুর্দিকে উপদেশ পাঠান হইল যে, যাহার! টাকা 

না দিবে, তাহাদের যেন সম্পত্তি ক্রোক্ হয়। 

এই বিশ্বজনীন বিপত্তিকালে হ্যাম্ড়েন করদানে অস্থীরুত 

হইলেন । যিনি স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গলকাঁমী, কারাগার 

তাভার সুখশয্য।, মৃত্যু তাহার স্বর্গদ্বার। হ্যাম্ডেন্ কারাগার 
ও মৃত্যু উপেক্ষা করিয়। রাজাজ্ঞার প্রতিবাদ করিলেন। ১০. 

»টাকা মাত্র কর তাহার উপর ধার্ধ্য হইয়াছিল, ইহার জন্য তিনি 

দেহ, প্রাণ, সম্পত্তি সমস্ত বিসজ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন । 

কেন? হাম্ডেনের বিপুল সম্পন্ডি থাকিতে যে কারণে তিনি 

পূর্বে রাজাকে টাক! ধার দিতে অস্বীকৃত হন, সেই একই কারণে 

আজ ১০২টাক1 মাত্র সিপননি কর দিতে অন্বীকৃত হইলেন। 
"রাজার এই টাক! ধার চাওয়া, ও এই কর-সংগ্রহ করায় জাতীয় 

স্বাধীনতার ভিন্ভিভূমি “ ম্যাগ্ন1 চাটার, প্রত্বিকুলাচরণ কর! 
হইয়াছে »--এই বলিয়াই তিনি বীরের ন্যায় তাহার বিরুদ্ধে 

দণ্ডায়মান হন। তিনি রাছারকার্যের অনুমোদন করিলে হয়ত 

ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রিত্ব পদে অভিবিক্ত হইতে পারিন্তেন, কিন্তু 

জাতীয় শ্বাধীনক্গার নিকট দে পদ তিনি তুচ্ছ মনে করিতেন । 
তিনি নিজ ব্যক্তিগত মঙ্গল,জাতীর মঙ্গলে পুর্ণ আভৃতি দিয়াছি- 
লেন বলিঘ্বাই, আজ সে প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না। তিনি 

জাতীয় স্বাধীনতা -রক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা ্ারাগার 

 স্থখসেব্য মনে করিলেন। গ্রেট কিস্বল প্রদেশের 'ত্রশজন 

নিষ্করভোগী তাহার উজ্জল দৃষ্টান্তের অনুবর্তন করিল। স্থতরাং 

সন্ন্যামীর দল সংখ্যায় বাড়ির গেল। 
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এক্সচেকর কোর্টে হ্যাম্ডেনের বিরুদ্ধে রাজপক্ষ হইতে 

নালিশ রুজু হইল। বার জন জজে বার দিন বপিয়া বিচার 
করিলেন। “যাহার অতুল সম্পর্তি সে বিশ সিলিঙ দিতে এত 

কাতর, ইহা অপেক্ষা অধিকতর লঙ্জাকর আরকি হইতে 
পারে? হ্যামডেনের উপর ২* পাউও কর ধাধ্য করা উচিত 

ছিল”--রাজার উকিল হ্যাম্ডেনের প্রতি ইত্যাকার অনেক 

বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । কিন্তু সে বীরের হৃদয় 

বিচলিত হইবার নহে। কারণ টাকার পরিমাণ লইয়। তাহার 

আপত্তি নহে-_এরূপ কাধ্য ইংলগ্ডের মূল বিধির বিরুদ্ধ 

বলিয়াই তাহার আপত্তি । সে অলঙ্ঘ্য বিধির নিকট রাজার ও 

মন্তক অবনত হওর1 চাই--ইহাই হান্ডডেনের সঙ্কল্প। দেহ- 
সংশ্লি্ মন্তক যদি অবনত না হয়, এ মন্তক তথার 

বিলুন্তিত হইবে--ইহাই হ্যানডেনেব স্থির সিদ্ধান্ত 

জজের! অধিকাংশই রাজার পক্ষ অবলম্বন রিয়াল 

জরষ্টিস ক্রাউলে বলিলেন প্রাঞ্জ। রাখিতে হইলেই তাহাকে 
আপন ইচ্ছামত কর-আদায়ের ক্ষমতা দিতে হইবে । এ প্রভু- 

শক্তিবর্জিত রাছা হইতে পারে না, কারণ) তিনি সর্বোপরি 

গ্রভূশক্তি |” অনাতর ভভ জষ্টিস বার্েবলিঙ্গেন যে “আইনে 
রাজাৰে আবদ্ধ করিতে পারে না। আইন রাজার চির- 

বিশ্বাসিদী দ্রাসী। প্রজা-শাসন করিবার জন্ত ইহ! রাঙ্গার 

প্রধান শাসন-যন্ত্র। আইন রাজা1_এ কথা আমি কখন গুনি 

নাই_-কিন্ত রাজ্যজ্ঞাই আইন--এই কথাই বরাবর শুনিয়। 
আসিতেছি-_-এবং ইহাই সত্য।” জষ্টিস ফিন্স বলিলেন 
«পার্লেমেপ্টশীয় বিধি রাজার উপর থাঁটে না; যদ্দিও প্রজার 
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ধন প্রাণ ও দেহের উপর ইহার সর্বতোমুখী প্রতৃতা আছে ।+, 
এইরূপে বার জনের মধ্যে সাত জন জঙ্গ রাজ্জার অনিয়ন্ত্রিত 

প্রভৃতার স্বাপক্ষ্ে মত প্রদান করিলেন । এইরূপে ভাহার!, 
বিচার-স্বাধীনত। রাজ্জপ্রসাদের নিকট বলি দিলেন। সামান্ত 

চাকরির অনুরোধে তাহারা সতোর জঅপলাপ করিলেন। পাচ 

ভন জজ হাম্ডেনের অন্থকুলে মত ব্যন্ত করিলেন । রাজা যে-_ 
'আইনের উপরি--এ কথ! তাহার! স্বীকার করিলেন ন1। প্রজার 

ধ্নন লম্পন্তির উপরি যে তাহার সর্বতোমুখী প্রভৃত1, এবং 

ভাঙার কাধ্যের ও ইচ্ছার নিরামক যে কিছুই নাই--এ মত 

ভাহার! অশ্রদ্ধেয় বলিয়! প্রত্যাখ্যান করিলেন | কিন্তু হ্যাম- 

ডেনের প্রিতকুলে বিচারকের সংখ্যার বহুলত1 ছিল বলিয়া, 

উ্াঙ্কাকে হারিতে হইল । কিন্তু এ হার তাহার পক্ষে প্ররূত 

বিজয়। এ পরাজয়েতিনি স্বজাতির হৃদয়মন্দিরে অতি উচ্চ আসন 

পাইলেন। সিপ্ৰনি-হটিত ব্যাপারের পুর্বে অতি অন্ন লোকেই 
ভ্যাম্ডেনের মাহাজ্মা জানিত। কিন্তু আজ ব্রিটনের এক প্রান্ত 

হইতে অপর প্রান্ত পন্যন্ত তাহার নাম প্রতিধ্বনিত হইতে 

লাগিল। তাহার যশ প্রতিগ্ৃহে কীর্তিত হইতে লাগিল। 

প্রতি িহ্ব। তীঙার আন্দোলনে ব্যাপূত হইল। যাহারা 

জানিত ন।, তাহার! অনুসন্ধান করিতে লাগিল এ মহাপুরুষ 

কে? যিনি এরূপ নিজের দায়িত্বে স্বজাতির স্বাধীনত। ও ধন 

সম্পত্তি রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং একনূপ অমিত- 

সাহসে স্বদ্দেশকে রাজার করাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে 
কুতসন্কন্ন হইয়াছেন সে দেবতা কে? এইরূপ প্রশ্ন ও প্রশ্সের 
উপরি উত্তর হইতে হইতেই সকলেই হ্যামডেন্কে চিনিল। 
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তখন ব্রিটনের আবাল বৃদ্ধ বনিত। উৎস্থক নয়নে ইহার দিকে 
তাকাইয়া রছিল। ইহাকে স্বদেশের উদ্ধারকর্তী। জানিয়। সক- 
লেই ইহার উপর আত্মসমর্পন করিল । 

পরীক্ষার দিন ক্রমে নিকট হইয়া আসিল। হ্যাম্ডেন্ 

প্রভৃতি পাচ জন হাউন্ অব্ কমন্সের সত্যকে চার্লস অভিযুক্ত 
করিলেন। কমন্নসভ1 বিচারের জন্য তাহাদিগকে রাজার হস্তে 

সমর্পন ক্পিতে অন্বীকৃত হইলেন। চার্লস প্রতিজ্ঞ করিলেন যে 
সশস্ত্র পুরুষ দ্বার! তাহাদিগকে বলপূর্বক হাউন্অব কমন্স, 

হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনাইবেন। তিনি স্বয়ং শতাধিক সশস্ত্র 
পুরুষ লইয়। হাঁউস্ অব কমন্সের অভিমুখে ধাবিত হইলেন । 

এ নিকে তাহার আসিবার পৃর্ষেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সরিষা 

পড়িয়াছিলেন ; সুতরাং পার্লিষেণ্টে গিয়া তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ- 
চিন্ত হইলেন । তিনি উপস্থিত সভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলি- 

লেন-__“মামি দেখিতেছি পিঙ্ীরস্থ পক্ষিগণ উড়িয়। গিয়াছে । 

এক্ষণে আশা করি, পাঁধিশুলি ফিরিয়! আসলে, আপনারা 

তাহাদিগকে আনার নিকটে পাঠাইয়| দিবেন 1১ পার্লেমেপ্ট 

সভা নীরবে রাজার এই উন্মন্ত-প্রলাপ শুনিলেন, কোন উত্তর 
দিলেন না! তাহার! অন্তঃসন্ধুক্ষিত ক্রোধাগল অতি কষ্টে 

সংঘমিত করিলেন। কিন্তু যখন চালন গহ-বহিভূতি হইলেন, 
* তখন তাহাদিগের ছদয় ভেদ করিয়1 শব্ষ উঠিল, “অধিকারে 

ন্তক্ষেপ '_-অধিকারে হন্তক্ষেপ1 এই ঘটনার পরে তাহার। 

সভ্ভাভঙ্গ করিয়! চলিয়া গেলেন। আর সে পুরাতন সভ1- 
গহে ঠাহার। বধিলেন ন1। এখন হইতে রাজধানীর অভ্য- 
তরে একটা ৰাটাতে সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। 
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চাস নিরস্ত হইবার নহেন। তিনি রাজধানীর ভিতর দিয়া 

সেই পঞ্চ সভ্যের গ্রেপ্তারের জন্য কমন্স সভার অভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। পথে প্রক্জারা সমস্বরে বলিতে লাগিল “ধিক্ 

সে রাজার ! যে প্রজার স্বত্বে হস্তক্ষেপ কুরে । দশ দিকে প্রতি 

ধবনি উঠিল, "ধিক সেরাজায় ! যে প্রজার স্বত্বে হস্তক্ষেপ 

করে| সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাঁগিল- - 

ঘ্বাতক-হস্তে কারাগারের ভারার্পণ, দুর্গের স্বদৃষ্টীকরণ-- 

এসকল দেখিয়া আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে । 

রাজা গ্রজাদিগের এই সকল ধিক্কারে ও ক্রন্দনে কর্ণপাত ন] 

করিয়া, 'অভীষ্টপ্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন । এই উপেক্ষা 

প্রজাদিগের অন্তর্নিগৃতিত বিদ্রোহানল গ্রজলিত হইরা উঠিল । 
নাবিক, দোকানদার, ভদ্রলোক--সমন্ত নগরবাসী রাজবিরদ্ধে 

অভ্ুখিত হইল; সকলেই এঁ পঞ্চ সভ্যকে ঘিরিরা দড়াইল। 

সকলেই রাজার সম্দুথে উচ্চৈংস্বরে হ্যাম্ডেনের ষশোগান 

করিতে লাগিল। ক্রোধে ও অভিমানে চালস ফিরিয়া 
গেলেন; কিন্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি তাঁছার সাধ্যা- 

তীত না! হয়, তাহ1 হইলে হাউস্ অৰ্ কমন্স সভাকে 

তিনি পদ-দর্জিত করিবেন। চার্লসের এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ 
হইল ন1। ইহার পরিবর্তে তাহাকে অবনত মন্তকে পঞ্চ 

সভ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয় লইতে হইল; এবং রাজ- 
বেশে তাহাকে আর লগ্নে ফিরিয়। আসিতে হইল ন1। তিনি 

আর এক দ্িন লগুনে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে 

রাজবেশে নহে--কারাবাসীর বেশে । কমন্স সভার সহিত 

রাজার বিবাদ শীপ্র মিটিবার নহে । এক্ষণে উভয় পক্ষ হইতে 
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বৃথা বাক্যব্যয় পরিত্যক্ত হইল । উভয় পক্ষ বুবিলেন যে আর 
এক সঙ্গে রান্রত্ব কর! সম্ভব নহে। রাজা ও পা্লেমেপ্ট 
মিলিত হইয়া আর ইংলণ্ডের শাসন করিতে সক্ষম নহেন। 
এক্ষণে অন্যতরের কাহার রাজত্ব থাকিবে, প্রবলত্করের শক্তি 

তাহার মীমাংসা করিবে । 

কমন্স সভা সুতরাং সৈম্ত সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। 

হ্যাম্ডেন্ সর্ধাগ্রে সৈনিক-পদে ব্রতী হইলেন। তিনি পদা- 

তিক সেনাদলের কর্ণেল পদে অভিষিক্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন, 

এবং যুদ্ধের বায় নিব্বাহার্ধে স্বয়ং ২৪,৯০৯ টাক! প্রদান 

করিলেন । ধন্য হ্যাম্ডেন্! ধন্য তোমার আত্মত্যাগ! ধন্য 

তোমার শ্বদেশানুরাগ ! 
১৬৪৩ প্রীটাবে, জুন মাসে হ্ামডেন্ এক দল ভলপ্টিয়র 

সৈন্ত লইয়। কুমার রুপার্টের অনুমরণে হাত্রী করিলেন। 

ম্যাল্গ্রেভ রপক্ষেত্রে তিনি সসৈন্য কুমারের সম্মুখীন 

হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। যুদ্ধের 

প্রারস্তেই একটা গুলি আলিয়া হ্যাম্ডেন্কে আহত করিল, 

তাহার সেনা! এই ঘটনায় তগ্রন্থদয় হইয়! রণে ভঙ্গ দিয়া 

পলায়ন করিল। কুমার তাহাদিগের অন্ুর্সরণে কিয়দন 

গিয়া বিফল-প্রঘত্ব হইলেন, এবং সেঠ পার হইস্বা অক্সঙ্কোডে 

প্রত্যাবৃত্ব হইলেন। 

এ এ দিকে বীরবর,হ্যাম্ডেন অঙ্বপৃর্ঠে ধীরে দীরে যুদ্ধক্ষেত 
হুটতে অপস্থত হইলেন। তীহার হস্ত ক্রমে অবশ হইর! 
অশ্বপৃ্ঠে লুষ্টিত হইতে, লাগিব, দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতেও 

ক্ষীণতন ইইস্্ে লাগিল 



জন্ হামূডেন । ৪৭ 

যে অট্রালিকায় তাহার শ্বশুর বাস করিতেন, যে অক্টালিক! 

হইতে তিনি প্রিয়তমা ভাধ্যা এলিজেবেথকে বিবাহ করিয়া 
আনিয়াছিলেন, অদূরে সেই অষ্টালিক! দেখা ষাইতেছিল, 

বড় সাধ, তথায় গিয়া জীবনের শেষ দ্িনু অভিবাহিত করেন, 

কিন্তু সে সাধ পুরিল না শক্রসৈস্ত সেই পথ অবরুদ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছে। তিনি দেম্ অভিমুখে অশ্ব ফিরাইলেন, তথায় 

আসিয়! যখন পহুছিলেন--তখন তিনি যাতনায় প্রায় বাহ্- 

“জ্ঞান-রহিত। দেশের উদ্ধারসাধন করিতে পারিলাম ন। 

ভাবিয়া, তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই 

সুমৃষুু অবস্থাতেও আশা তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই! তিনি 
ভাবিলেন--”“আমি মরিলাম, তাহাছে ছঃখ কি? সহ সহ 

হাম্ডেন্ জীবিত রহিলেন--মায়ের কাধ্য তাহারাই উদ্ধার 
করিবেন।* এই আশায় প্রোৎসাহিত হইয়া হ্থাম্ডেন্ সেই 
মৃত্যুপব্যায় পত্র লিখিয়া বৈপ্লবিক অধিনায়কদিগের নিকটে 

বিদার চাহছিলেন ও কিরূপে জাতীয় সমর চালাইতে হুইক্তব, 
তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দ্রিলেন। পত্র লেখা সমাগ্ত 

হইল-_আর সেই হস্ত নিম্পন্দ হইল! সে দেহে আর চৈতনা 
রহিল না । যেঞ্প জীবনের কার্ধ্য সমাপ্ত হওয়ায়, সেই চৈতন্ত- 
মুর্তি এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া! বৈকুষ্ঠধামে গমন 

করিলেন। চতুর্দিকে গগন বিদারিয়া হাহাকার ধ্বনি উঠিল! 
ইংল্ডের আবাল বৃদ্ধ বণিতা! হ্যামডেনের শোকে অন্িভূত 
হইয়া পড়িল। 

ইংল্ডের অধিবাসিগণ হ্যাম্ডেন্কে বীরোচিত সমাধি 
গ্রদান করিলেন। জাতীয় সৈন্যদল বেয়নেট, অবনত করিয় 



৪৮ ৃ আজ্োতসর্গ। 

তাহার মৃতদেহ সমাধি-নিহিত করিল। প্রত্যেক সৈনিক 
পুরুষ হ্যাম্ডেনের উজ্জল দৃষ্টাস্তে উদ্দীপিত হইয়1 প্রত্যেকে 
হ্যাম্ডেনের আত্মাকে সাক্ষী করিয়া! মাতৃভূমির চরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিল। তাহার পরে, তাহারা ঈশ্বরের মহিমা ও 
হ্াম্ডেনের ষশোগান কীর্তন করিতে করিতে সমাধিস্থল হইতে 

ফিরিয়া আদিল। ধন্ত বীর, ধন্য! তুমি মরিয়াও অমরত্ব 
লাভ করিলে। তুমি মরিলে বটে, কিন্ত তোমার দৃষ্টান্তে 
ইংলণ্ডে সহত্র সহন্র হাম্ডেন্ আবিভূতি হইল। তুমি ভগ্ন- 
হৃদয়ে গমন করিলে বটে, কিন্ত তোমার আরদ্ধ কাধ্য তোমার 

শিষ্যের! সম্পন্ন করিল! তুমি এ বজ্ঞে আত্মবলি না দিলে, 

কথন এ যজ্ঞ সমাপ্ত হইত না। যে ছুর্মদ চালস তোমার 
কেশস্পর্শ করিতে গিয়াছিল, এ দেখ, তাহার কাটামুণ্ড ভূমিতে 

গড়াগড়ি যাইতেছে । যে ইংলগ্ডের স্বাধীনতার জন্য তুদি 

প্রাণ দ্িয়াছিলে, এ দেখ সেই ইংলও আজ স্বাধীন, উন্ুক্ত, 
এবং উজ্জ্বল ও নববাসে ৰিভূষিত। আজ সাধারণতন্ত্রী ইংল- 

গের প্রতাপে মেদ্রিনী কম্পমান। যে মুর্খ, সেই বলে-- 

মহাপুরুষের মৃত্যু হয়; নাঁ-মহাপুরুষের মৃত্র্য নাই। তিনি 
অমর ও তাহার কীর্তি অনন্তকালম্থায়িনী ! 

বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমিক উইলবার ফোর্স, 

হাউয়ার্ভ ও রমিলী। 

যে দেশে স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশান্থরাগের কাধ্য পরিস- 

মাপ্ত হয়, সেখানে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বনাগরিকতার কার্য আরস্ত 



উইল্বার্ফোর্স। ৪৯ 

হয় । উন্নতিশ্বীল মন গভিগ্রবণ। সে কোন স্তানেই স্থির 
হইয়া থাকিতে পারে না। ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে, এবং 
অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে কার্য্যপরিধি বাড়াইয়! লয়। আপন 
হইতে পবিবার, পরিবার হইতে আত্মীয় স্বজন, ন্ান্ত্রীর স্বজন 
“ইন স্বদেশ ও স্বগাতি, দেশ ও ম্বজাতি ভইতে সমন্ত 

পৃথ্থিবী ও মানবজাতি, মানবজাতি হইতে গাঁণিজগৎ-_ ক্রমেই 
ভাহার প্রেমের বিষয় হইয়া দীড়ায়। হৃদয় প্রশন্ত হইতে 
কুমেই প্রশস্ততর হইনা এই ক্রম অবলম্বন করে। প্রাপি- 
5গ২ পধ্যন্ত কেবল শাক্যসিংহ প্রভৃতি কতিপয় আর্য খপি 
উঠিরািলেন।--মা হিংসা! সর্ধাভতানি। ১ “ সন্বভতেল 
সমদশী”--সন্বভুতে অহিংসা ও সমদশিতা-ভারত চির 
এ প্রকাণ্ড নীতি আর কোন (দশ শিক্ষা দিতে পাতে 

নাই। ক্িষ্ক মানবজাতির প্রতি “প্রন অনেক দেশ শিক্ষা 
দিয়াছে। হানবজাতির জন্য অধুনাতন সকল দেশ অপেক্ষা 
ইঈল্গু অধিক করিয়াছেন ও অধিক ভাবিয়াছেন। কারণ, 

ই"লণ্ডে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের প্রধান প্রধান কার্ধা 

অনেক দিন পরিনমাপ্ধ হইরাছে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত 
াধীনতার পূর্ণতশ্মি ইংলগ ভ্গগন্তের আদর্শ । ইংলও-ইউ- 
"পপি ৪ আমেরিকার রাজনৈতিক শিক্ষাপ্তর। ইংলও 
ছাঁড়িয়। যাইবার পৃব্বে তথায় মানবপ্রেম ও জ্গদন্থুর গেবকি 
কি কাধ্য হইয়াছে, কোন্ কোন্ সন্ন্যাসী সেই মহৎ যজ্জঞে আত্ম 
»আভতি প্রদান করিয়াছেন-এই সকল বিষয়ে কিছু আলোচন। 

করিণ। মানর তিন জন মাত্র সন্নাসীর জীবনী অঙ্গিত করিব। 
“শশ্বপ্রেমিকের জীবন অতি মইঙ। বিশ্বপ্রেমিকের শীবনের 

৫ 



৩ আত্বোত্লগ। 

ত দেবতারও অনুকরণীয় । যা্াকে সকলে অশ্রদ্ধা বা 

অবহেলা করে, তাহার জন্ত ভাবিব; যে উতৎপীড়িত বুক 
দিয়া তাহাকে রক্ষা করিব; যাঁকে সকলে নির্যাতন 

"করিতেছে, ভাহাকে আশ্রয় ফিব; যেকষ্ট পাইন্ডেছে তাহার 

কষ্ট নিবারণ করিব, যে শোক পাইয়াছে, তাহাকে সান্তনা 

দিব, তাহার অশ্রুক্গল মুদ্ভাইব; যে অসহায়, ভাহাৰ সায় 

হইব; যে পড়িষা যাইতেছে, তাহাকে ধরিয়া তুলিব ; 

ঘষে দুর্বল, তাার বলবৃদ্ধি করিব যেক্ঞাতি পদদলিত, ভাহ'নু 

পক্ষ সমর্থন করিব-বে মভাপুকষ দেশ, ভ12ত, বর্ণ, ধন্য প্রতি 

প্রতেদ ভুলিয়া সকলের প্রতি সমভাবে এই সকণ কাধ্য কবি 

পারেন, তিনি দেবতার দেবতা । কারণ, ম্বঙ্জগাতিগ্রেমিক 

আমাদের উপাস্য দেবতা । বিশ্বপ্রেমিক সে দেবতাব ৪ দন] । 

ফেমন পারিবারিক প্রেম স্বজাতি প্রেদের একটি ক্ষদ্র মশগার, 

সেইবপ স্বজাতিগ্রেমও বিশ্বপ্রেমের একটী সামান্য ভগ্নাংশ: 

মাত্র। মানব হৃদয়ের উদ্ঠিবার এই তিনটা ক্রম । এক একটাতে 

দ্ধ না হইলে, অপরটীতে উঠিবার অধিকার জন্মে না। 

ইংলগ স্বজাতিপ্রেমষের উতৎ্কর্শ দেখাইয়াছেন বলিয়াঈ, কাহার 

“সই সর্ধোচ্চ ক্রমে বাইবার অধিক জন্মিক্থছে | এই ভন্তু 

ই*লগুকে জগতের শিক্ষা-গুর বনিয়া হন করি । এই জন্যাই 

ইলণ্ডে অনেক বিশ্বপ্রেহিকের 'মআবিান দেখিতে পাগয়। 

বাস্স। মারা এখানে কেবল তিন জনমাত্র বিশ্বপ্রেমিকেন 

দত চিত্রিত করিএ টপ র্ফোস, হাউফ়াড ও রোমিলী | 



উইল্বার্ফোর্স ও দানস্ধ প্রথা । ৫১ 

উইল্বারফোর্স ও দাসত্ব প্রথা । 
বনকাল হইতে জগতে দাসত্বপ্রথ। চলির। আসিতেছে । 

সকল দেশেই কেন না কোন প্রকারে এই প্রগার অস্থি 

দেখিতে পাওয়া যায় । ইহ1 লইয়] মধ্যে 'অধ্যে অনেক 'আন্দো- 

লন হইয়। গিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তুলিয়া 

দিবার টেষ্ট) কেবল ইংলগ্ত ও আমেরিকাতেই হইয়াছে । 

স্পার্টার হেলট,, রোমের গ্লাডিএটর, ও আধুনিক নিগ্রে! দাস- 
'দ্রিগের অবস্থা পর্ধযালোচনা করিলে, পানাণও বিগলিত হয়। 

মানুষ স্বার্থে অন্ধ হইলে, কি ভীষণ পৈশাচা মুদি ধারণ করিতে 
পারে এই দাস-গ্রাভূুগণ তাহার নিদর্শন । 

১৪৪, গ্রীষ্াবে' এন্থনী গ।র্পালেক্জ নামক এক জন পটু গিজ 

কান্তেন আ্রিক।র স্টপকুলে বাণিজ্যার্থ যাইয়। সাহারার প্রবেশ- 

পথ হইতে কয়েক জন মূরকে ধরিয়। আনিয়া দাসরূপে পরিণত 
করেন । ঢু বংসর পরে যুবরাজ হেন্রী এই সংবাদ শুনিতে 
পান। তিনি পূর্সোক্ত কাপ্তেন্কে তৎক্ষণাৎ আদেশ করেন, 

উহাণদিগকে বথাস্থানে রাখিয়! আইস ।+ কাপ্তেন তাহাদিগকে 

দিরিয়া! লইয়া! যাওয়ায় মুরেরা তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে সুবণচূর্ণ ও দশ জন নিগ্রো উপহার দেয়। তিনি 
তাঙ্গাদিগকে লইয়া আসিয়া! দাসরূপে পরিণত করেন । এই- 

রূপে নিগ্রো দাসত্বের উৎপত্তি হয়। 
যখন ম্পেনীয়ের! প্রতীচ্য দ্বীপ দখল করে, তখন খনি খনন 

ও কৃষিকাধ্য ধরণাদ্দির জন্ত তাহাদিগের শ্রমজীবীর প্রয়োজন 

ভইয়! উঠে। তাহার দেখিল, আক্রকা উপকূল হইতে দাস 

সানিয়া! এই কার্য্য সম্পন্ন কর! সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুলভ! 



ট২ আত্োতনর্গ । 

১৫৭৩ স্রীষ্টান্দে পটু গিজেব। স্পেনীয় উপনিবেশ সকলে দাস 
বিক্রয় করিয়া আইনে । তহ্পশ্চাৎ স্পেনীয় বকের! অধিক 
তর লাভজনক দেখিয়। স্বরং এই দাস-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। 
শ্লবণচুর্ণ আনিতে তান্কারা পুর্ব হইতেই গিনি উপকূলে ইত, 
কিন্থ এক্ষণে স্ুবর্ণচূর্ণ-বাবসায় ততদুর লাভজনক নহে দেখিয়া, 
ত/হার)। অধিকতর লাভকর দাস বাবলায় আরম্ভ করিল। ক্রমে 

গবণমেণ্ট ও আইন দ্বারা ইনার বৈপঘ্ঘ। সম্পাদন করিলেন । 
জন্বরত জাহাজে করিয়া বোঝাই হইয়া নিগ্রো দাস সকল' 
অ'মেরিকাঁয় চালিত হইতে লাগিল। হতভাগ্যগণের অশ্রজলে 
জাটল/প্টিক-বক্ষ ভাসিয়া গেল। ১৫১৭ খ্রীষ্টাবে সআট. পঞ্চম 
চল এক ব্যক্তিকে বসে বহসবে ৭*০৭ করিয়া নিগ্রো দাস 

ভিস্পানি ওয়ালা, কিউব। ও জামেকা, এবং পোর্টরিকোতে 

লইয়া যাইবার জন্য একচেটয়? পাট্টা দিলেন । তাহাকে ইভাব 
জন্য পরে অন্তভাপানলে দগ্ধ হইতে হইয়াছল, কিন্ত তাহাভে 
কিছু ফল ফলে নাই । বীজ বপন কর! যত সহজ, সেই বী 

দরপ্রোথিতমূল বৃক্গদ্ধপে পরিণন্ হইলে, তাহা ছেদন করা তত 
সহজ নহে। ফরাসেরাহ ত্রয়োদশ লুই ও ঈশ্বরের মহমা বিস্তার 

€ নিগ্রোদিগের মঙ্গলের ব্যপদেশে' দাসত্ব ব্যবসায় বিধিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন! রাজ্ঞী এলিজেবেের সময় ইৎরেজের। সন 

গুথমে এই ব্যবসায়ে প্রবৃন্ত হন। সার্জন হাকিংস সর্ধর প্রথম 

দাস-ব্যবসারী। ভিনি এলিছেবেখের নিকটে প্রতিশ্রুত হন 

ঘেষে নিগ্রো দান হইছে আপন্তি করিবে, ভিনি তাহার 
গত্রস্পর্শ করিবেন না। কিন্ত তিনি সে প্রতিজ্ঞ! রঙ্গ করেন 

নাই । অচিরকাল-মধ্যে তিনি অসংখ্য নিগ্রোকে বলপুর্ধাক 

খা 
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জাহাজে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । অন্যান্য জাতি অর্থ দ্বার 

রাজি করিয়। নিগ্রোকে দাস করিয়! লইয়া যাইত, কিন্ত 
ই*রেজেরাই সর্ধ প্রথমে দস্থ্যবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। বল- 

পূর্বক নিগ্রোদ্দিগকে ধরিয়! লইয়] যাইবার প্রথার তাহারাই 
পথদর্শক হইলেন। এই প্রথা ক্রমেই অতি ভীষণ আকার 
ধারণ করিল। ,্মার্টবংশের রাজ্যকালে প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জের 

প্রত্যেক হাটে নিগ্রো৷ দাস পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বিক্রীত হইত। 
* গুনিয়! পাঠকগণ বিম্মিত হইবেন যে, ১৭০৪ হইতে ১৭৮৬ 

শরষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটন্ গুদ্ধ জামেকাদ্বীপে ৬,১০১০০০ দ্বাস 
প্রেরণ করেন; ১৬৮ হইতে ১৭৮৬ গ্রীষ্টা্ৰ পর্য্যস্ত বৃটিশ 
উপনিবেশ সকলে ২১,৩০১০০০ দান প্রেরিত হয়। ১৭৭১ খ্রীষ্টাকে 

যখন এই জঘন্য ব্যবসায় ইছার চরম সীমায় উপনীত হয়, সেই 
বতৎসরেই ১৯২ খানি ইংরাজ ৰাণিজ্যতর্রি ৪৭১৪৬ জন নিগ্রো 

দাস লইয়া! আমেরিকাম্ব গমন করে !! ১৭৯৩ গ্রীষ্টান্দের তালিকা 
গ্রহণ করিয়। দেখিতে পাই, সমস্ত ইউরোপ বৎসরে ৭৪,০০০ 

হাঞ্জার করিয়। নিগ্রোকে দানত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেন; তাহার 

মধ্যে এক] ইংরাজ বাহাদুরই ৩৮,০০০ হাজার করিয়া আমদানি 

করিতেন । ধাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া আছে, ধাহার কণা- 

মাত্র মনুষ্যত্ব আছে, এমন ৫কান্ ব্যক্তি এই কথ! শুনিয়। লজ্জায় 

মুখ না লুকাইবেন? ম্বানবকুলে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, 

বাহার এইকথণ। গুনিয়া। আপনাকে মানুষ বলিয়। পর্বিচয় দিতে 

মাথ! কাটা ন1 পড়িবে ? উপরে ষে সংখ্যাৰলী প্রদান করি- 
লাম, তাহা কাহারও কল্পন। নহে, সাম্যবাদিগণের অতিরঞ্রিত 

চিত্র নহে? দাস-প্রভূগণের প্রদত্ত দ্ধাস-তালিকা--মানরজাত্ির 
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অক্ষালনীয় কলম্কের অসন্দিপ্ধ কীপ্ডিধবজ1! ধিকু নানব! 

তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। ধিকৃইউরোপ!! শত ধিকৃ 
তোমায় ইংলগ্ড 1! 

ইংলগ্ডের পাপের' ভর! পুর্ণ হইল দেখিয়া, কয়েক জন 

মনীষীর হৃদয় কীদিয়! উঠিল। শার্প, উইলবার্ফোস, ব্রঘাম্, 
বকৃষ্টন্ প্রক্ততি মনীষিগণ স্বদেশের ও স্বজাতির এই গুরুতর 
পাপের প্রায়শ্চিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহারা 

প্রতিজ্ঞা করিলেন ষে, যে কোন প্রকারে ইংলও হইতে দাসত্ব 
বাবসায় উঠাইয়। দিয় ইংলগুরুত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত 

করিবেন। উইল্বার্ফোর্স এই মনীধিগণের অধিনায়ক 
মনোনীত হইলেন। এই কার্ষ্য সিদ্ধ করিতে এই মহাপুরুষ 

আপনার সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন । এইস্তানে আমরা 

সেই খধি-প্রবরের জীবনের গুটিকত ঘটন। উল্লেখ করিব। 

উইলবার ফোর্স । 
এই মহাত্ম! ১৭৫৯ থৃষ্টান্বের শরতকালে ইংলগ্ডের অন্তর্গত 

হল নগরে জন্মগ্রহণ করেন | দশন বৎসরে পদূ্পণ ন।করিতেই 

তাহার পিহ্তর পরলোক-প্রাপ্তি হয়। পিতার মৃত্তুর পর তিনি 

পিভৃব্যের যত্বে লালিত পালিত হন তিনি কালেজ ছাড়িয়াই 
একবিংশতি বৎসর বয়সের সময় হল.নগরের প্রতিনিধিরূপে 

পার্িমেন্টে প্রবিষ্ট হছন। কেস্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে 
নন্ত্িপ্রবর পিটের সহিত তাহার সধ্য সংস্থাপন হয়। পালে 
মেন্ট-কার্ধ্যক্ষেত্রে আসিয়া তাহাদের সেই সধ্য দৃড়ীভূত হয়। 
উইলবার্ফোর্সের স্বাভাবিকী প্রতিভ! নিরস্তর পরিমার্জনে 
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অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিবর্দিত হুইয়াছিল। তিনি বাগ্সিক 

খলিয়! বিশেষ গ্রতিপন্তি লাভ করিয়াছিলেন । সুতরাং হাউন্ 

অব. কমন্সে তাহার প্রতিষ্ঠ। দিন দিন বাড়িতে লাগিল! 

তিনি বৈধিক সংস্কার-কার্য্যে মন্ত্রিপ্রবর পিটের প্রধান হস্তা- 

বলম্বন হইয়াছিলেন । 

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দাসব্যবসায়-সন্বন্ধে তাহার চিন্ত আকৃষ্ট 

হয়। এই সময় মৃতযুকাল পধ্যস্ত তিনি সন্ন্যাসী । নিঙ্গের 

মুখ, নিদ্রের ছুঃখ ও নি্গের সৌভাগ্যে তিনি পূর্ণ উদা- 
সীন ছিলেন। কি নিদ্রায়, কি জাগরণে, কি গৃহে, কি 

বাহিরে-_তাহার মনে এই একই সর্ধ-গ্রাসিনী চিন্তা 

কেমন করিয়া ইংলণ্ডের অক্ষালনীয় কলঙ্কের অপনয়ন 
করিবেন, কেমন করিয়া দাস-ব্যবসার উঠাইয়া দিবেন। 

তিনি দেখিলেন, দাস-ব্যবসায় ইংলগ্ডের অমল ধবল যশে 

গভীর কলঙ্ক-রেখ। তিনি দেখিলেন, এই প্রথা থাকিতে 

ইংলণ্ের স্বাধীনতা-শ্রিয়তা জগতের পরিহাসোদ্দীপক। অসংখ্য 

দাসপতি অগণ্য মুদ্রা দিয়া লক্ষ লক্ষ দাস ক্রর করিরা- 

ছেন, তাহাদের পরিশ্রমে অতুল সম্পত্তির ঈশ্বর হইয়াছেন 
এক্ষণে কেমন করিয়। তাহাদিগকে এ লাভকর বাণিঙ্গ্য হইতে 

নিরস্ত করেন--ভাবিয়া ভাবিয়।-নিরস্তর ভাবিয়া, তাহার 

তনু ক্ষীণ হইল। তথাপি তাহার একই সন্কল্প। কি রূপে 

ইহ] সংসিদ্ধ করিবেন--তাহা1! জানেন না, অথচ এই লক্ষ্য 

সংসাধনে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেন। অবিচলিত, 
সুদৃঢ় ও একাগ্র চিত্তে ভিনি এই কঠোর তপস্যা নিমগ্ন 
হইলেন। সেই বহুকাল-ব্যাপী তপস্যায় তিনি যে ধৈর্য, 



৫৬ আত্মোত্নর্গ | 

হুঙ্মদূশিতা ও সৎসাহস প্রকটাকৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে 

ইংলও বিস্মিত ও মুপ্ধ হইয়াছিলেন। ১৭৮৯ থুষ্টাব্ধে তিনি 

সব্ধপ্রথমে পার্লেমেণ্টে এই প্রস্তাব অবতারণ করেন। তিনি 

প্রতিবায় প্রস্তাব করিতেছেন, প্রতিবার তাহার প্রস্তাব 

প্রত্যাখ্যাত হইতেছে । কিন্তু সেই নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রিমিক 

কিছুতেই ভীত ব৷ বিচলিত হইবার নহেন। প্রোত্যুক্গ হিমা- 
চলের ন্যায় ভিনি অটলভাবে সমস্ত আপত্তি-ঝটিকা সহিতে 

লাগিলেন। বৎসর বৎসর তাহার প্রস্তাব উন্মত্তপ্রলাপ 

বলিয়! প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগিল। অথচ সে যোগীর ধ্যান 
ভঙ্গ হইল ন। সাগরগামিনী আোতম্থিনীর গতির ন্যায় অভি- 
লধিত বিষয়ে কৃ্তসঙ্কল্ল মনের গতিকে কে রোধ করিতে 

পারে? এক এক করিয়া ক্রমে বিশ বৎসর অতীত হইল। 

এ ঘোর তপন্যা পার্লেমেণ্ট আর সহিতে পারিলেন ন।। 

এই তপস্যানলে ক্রমে পাবাণ গলিয়া জল হইল। যে নয়ন 

এত দিন গুফ ছিল, আজ তাহা হইতেও অবিরল বারি-ধার! 

পড়িতে লাগিল । উইল্বার্ফোস কীদিয়া1 কাদিয়া--অবি- 
রাম কাদিয়।-_ শেষে পার্লেমে্টকেঙ কাদাইলেন। এত দিনে 
পার্লেমেন্টের চৈতন্য হইল, তাহারা কি কুকাঙ্গ করিয়! 
আসিয়াছেন; দাস-ব্যবসায়ের অনুমোদন করিয়। তাহার 

কি ছুরপনেয় কলঙ্কের অংশভাগী হইয়! আসিয়াছেন ; আজ 

তাহাদের পাপ তাহার] বুঝিতে পারিগ্লাছিলেন বুঝিয়া। তাহার 

উপযুক্ত প্রায়শ্চিতত করিতে ক্ৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রিটিশ 
সাম্রান্যে যত দাস ছিল, পার্লেমেণ্ট দাঁস-প্রভৃদিগের নিকটে 
সমস্ত কিনিয়। লইয়া, তাহাদিগকে পূর্ণ মুক্তি দিলেন) আর 



জন্ হাউয়ার্ড ও কারাসংশোধন । ৫ 

ভবিষ্যতের জন্য বিধান করিলেন, যে ব্রিটিশ সাআাজ্যে আর 

(বহু কথন দাস ক্রয় করিতে পারিবে না। যেমন পাপ, ভেম+ 

নই প্রায়শ্চিন্ত ! প্রায়শ্চিন্তে জগৎ বিমুগ্ধ হইল। জাতীয় আত্ম 
ত্যাগেব এরপ দ্ষ্টান্ত জগতে আর কখন দেখা! যায় নাই। 

এক উইল বার্ফোর্সের আম্মত্যাগের দৃষ্টান্তে সমস্ত ইংলগু 
আান্মবিসর্জন শিখিল। এক জনের কঠোর তপস্তায় সঃস্ত 

পালে মেন্ট সভা সন্গাসি-সমিতিতে পরিণত হউল | যেভাতি 

“এক টাকা ছাড়িতে কাতর ছিলেন, সে জাতি আজ কোটা 
কোটা টাক! অকাতরে বিসর্জন করিলেন ; কোটা কোটা টাকা 
দিয়া দাস প্রভূগণের নিকট দাসগণের স্বাদীনত। ক্রয় করিলেন । 

মে জাতি, একদিন ঈশ্বরের মূর্তিমতী প্রক্কাত মানব-আকতি 

«ইরা বাণিজ্যধবভ) উত়্াইয়'ছিলেন, এই মহাপুরমেক চরিত্র- 

(গীরবে সেই জাতির রণতরী সকল পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় 

উঠ্াইবার জন্য আজও সপ্ত সমুদ্র আলোড়ন করিয়' বেড়াই 

তেছে। ধন্য উইলবার ফোন! ধন্ত তোমার জীবন ! কতদিন 

হইল তুমি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া * বৈকুধামে গমন করি- 

মাছ, কিন্ত তোমার জীবন্ত বিশ্বপ্রেম আজও প্রতি ইংরাডকে 

দেখসত। করিরা রাঁখিরাছে ! 

জন্ হাউয়ার্ভ ও কারাসংশোধন। 

আব একজন সন্নাঙীর জীবনী ধরি। চল, একবার অষ্টা- 

দশ হিরা হনে করাগারের অভ্যন্তরে যাই- বঃ 
মিটি 

লসর পাশ 
শ্াজক৬০ি শী জী স্পীশিসিনপিশপ শা জিপ 

স্ ১:৪৩ ্বষ্টা বের ২'৫ জুলাই এই মহাপুরুষেং ন্ হ্য়। 



৫৮ আতোত্মর্গ। 

যমসদুশ জেলাবেরা কশ! হস্তে হতভাগা এবং হতভাগিনীর 

দলকে তাড়াইয়া লইয়। বেড়াইতেছে, কোন কাজ করিতে 

একটু বিলম্ব হঈলে তৎক্ষণাৎ কশাঘাতে তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ 
ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, সমস্ত দ্রিন কঠিন পরিশ্রম করাইয়া! 

অনশনে বা অদ্ধাশনে তাহাদিগকে পণুপালের ন্যায় পবন- 

দেবসম্পর্-বিরহিত ভীষণ অন্ধকারাগারে পুরিয়া চাবি 

দিতেছে । তথায় দাড়াইয়! সেই হতভাগা ও হতভাগিনীদিগের 
দুঃখে যিনি নীরবে অশ্রবিসর্জন করিতেছেন, শ্রী মহাপুকষ 
কে? বিনি কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত রোগীদিগের ক্ুগ্নশষ্যার পার্ে 
দড়াইয়! অয়ানবদনে তাহাদিগের শুশ্রধা করিতেছেন, এ 
দেবতা কে? উনিই প্রাতংম্দ্রনীয়-চরিত ছন ভাউরার্ড। 

সেই অভাগা ও অভাগিনীগণের দ্ুঃখ-কাঠিনী ইনিউ মুক্ত কণ্ঠে 
ছগতে প্রচার করেন। যধন সমস্ত পৃথখী অপরাধা ও 

অপরাধিনীগণের দুংখ-স্ত্রশায় সম্পূর্ণ উদাসীন চিল, সেই সময়ে 

তাভাদের অবস্থা ভাবের হাউয়াডের প্রাণ কাদিল। যাচ্চা- 
দিগকে পৃথিবী পরিতাগ করিয়াছে, বিস্বতিক্গলে বিপঞ্জন 

দিরাছে, সেই অভাগা ও অভাগিনীগণের গ্রাতি হন্টিয়াডে ব 

জদয় “প্রম বিগলিত ভাব ধারণ করিল । কারাবাশীকে দেখেলে 

লেকের মনে ঘ্বণার উদ্রেক হইত,কিন্ধক তাহাদের ছঃখে তাহা- 

দের হতাশা-গীড়িত অবস্থায়, ভাহার জদয় নিদারুণ বািত 

হইত। তিনি প্রতি কাবাগারে তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়। 

বেড়াইতেন | শুদ্ধ ইংলগ নয়, সমন্ত ইউরোপ তীঙ্কার কাধা- 

ক্ষেত্র ছিল। তিনি ইউরোপের সমস্ত কারাগার পরিদর্শন 

করিয়া বিভিন্ন দেশের কারাবাসীদিগের অবস্থা তুলনায় সমা- 



জন্ হাউয়ার্ড। ৫৯ 

লোচন1 করিতেন । শারাগাবের প্রন্তরময় প্রাচীর ভেদ করিয়। 

যে দুঃখের কাহিনী বাহিরে বাইত না, হাউয়ার্ড আজ সেই 
দুঃখের কাঞ্গি জগতে গাইয়া1 বেড়াইতভে লাগিলেন । অনা- 
ভারে, কশাঘ[তে, কত শত নরনারী কারাগারের অভ্যন্তরে 

সমাধিনিঠিত হইত, পৃথিবী তাহার সংবাদ রাখিত না; আজ 
হাউাড দে লক্ল গুপ্ুত্যার সংবাদ জগতে প্রচার করিয়! 
বেড়াইতে লাগিলেন । কারাগারের তমোময় নিভৃত নিবাসে 

৭5 লোক হলমূত্নে পচিয়। মরিয়া! থাকিতত, জগত ভাহার সন্ধান 
পাণিত না, আজ হাইরাড দেই সকল শোচনীয় ঘটনা জগতে 
প্রচার করির। বেড়াইতে লাগিলেন । কালে তাহার প্রচারের 

ফল সকল দেশেই ফলিতে লাগিল। ইউরোপের সকল কারা- 
বাদীই স্টাহাব পরিশ্রমের উপকার কিছু কিছু পরিমাণে 

পাইতে লাগিল। এপন যে ইউরোপের সর্ধন্র বাযু-সঞ্চালিত, 
সত প্রশন্ত, সুপ্রিদু'ত, হনজ্জিত, বিলাসদ্রব্যপূর্ণ কারাগার সকল 

পেখিতে পাওরা যাষ, তাহা এই মহাপুরুষের কীন্তির জলন্ত 

পতিত 1 

জন্ হাউযার্ড। 

১৭১৬ খ্ীষ্টান্দে জন্ হাটয়্াড ইংলখের অন্তগত হানে 
গগবে জন্মগ্রহণ কবেন। তাহার পিত1। একজন ব্যবসায়ী লোক 

“লেন, এবং বাখসার দ্বারা যথেই সম্পত্তি করিয়াছিলেন । 
তিনি পুত্রকে বাণনার শিখ!ইবার জনা এক কারখানায় 
শিগাবাশ রাখিলেন। দেই সময়েই তাহার মৃত্তু হঈল 



৬০ আত্মে!ৎমর্গ। 

মৃহ্াকালে তীহার বিপুল সম্পত্তি তিনি উইণ দ্বার! আপ- 
নার পুত্র ও কন্তাকে দিয়া গেলেন; কিস্তু বন্দে'বস্ত 

করিয়। গেলেন যে, পুত্রের ২৫ বৎসর বয়স ন1 হুইলে, তিনি 

প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া! বিবেচিত হইবেন না। পিতার মৃক্তাব 

পরে হাউয়ার্ড শিক্ষা-নবীশি ছাড়িয়া দিলেন। কারণ, 
বাবসায় তাহার ভাল লাগিল না| ছাড়িয়া দির তিনি 

স্টোক নিউইংউন নগরে ক্রাইষ্ট স্রাটে একটা বাসা লইলেন। 

নাহার শরীর এ সময়ে বড় অসুস্থ ছিল। সারা লাডেন 

নামক এক প্রবীণা বিধবা! রমণী সেই বাসাবাড়ীর অধিস্ব- 

মিনী ছিলেন । ভিনি প্রাণপণে হাউয়াচেরি গুশ্রষা করিতে 

লাগিলেন । হাউয়ার্ড অঠিরকাল মধ্যে নিরানয় হইয়] উঠি- 
লেন। তিনি কৃতজ্ঞহার চিঠন্বরূপ কাহার পাণিগ্রহণে ইচ্ছক 

হইলেন । বিধবা রমণী সাহা অপেক্ষা প্রায় ১৪।২৫ বতসবের 

বড়। এই জন্যতিনি অনেক আপনি করিলেন। কিন্তু 

ভাউগ্লার্ড দে আপন্ডি গ্রাহ করিলেন না। প্রবীণ বমণী 

হার মাগ্রহাতিশয়ে শেষে অগত্যা সম্মত হইলেন | ভাউয়ান্ড 

লোকেন নির্ধাতন ভঘ়ে গোপনে ভাঙহাকে বিনাহ করিলেন । 

১৭৫২ শ্রষ্টান্বে এই বিবাহ হয় । কিন্তু তিনি লনেক দিন এই 

পরতিপরারণা রমণাঁর শুশ্রনা ভোগ করিতে পারেন নাই । 

কারণ, তিন বত্সরের মধ্যেই তিনি বিপত্রীক হন । ১৭৫৫ 

খৃষ্টানদের ১*ই নবেম্বর চুয়ান্ন বঙ্সর বয়সে হার পত্রীর মৃত্য 
হর। ভাহারা এই ভিন বৎসর অন্তি সুখে কাটাইয়াছিলেন। 

পরীর মৃত্রতে হাউয়া্ড অতিশয় শোকাকুল হইলেন। 

পর দহসরে (১৭৫৬ গঃ) ভিনি একথানি পটুগীজ জাহাজে 
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করিয়া লিন্বনে যাইতেছিলেন। একখান ফরাসী জাহাজ 
পথিমধ্যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। ফরাসি কারাগারের 

ছুর্বিৃহ যন্ত্রণা নিজে অনুভব করিয়া তিনি কারাগার-সংস্কারে 

জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংস্কর হইলেন। ছুই দিন নিরম্থ 
উপবাসী অবস্থায় তাহার! ফ্রান্সের অন্যতম বন্দর ব্রেষ্ট নগরে 

দুর্গে নীত হইলেন । সেখানে তিনি ছয়রাত্রি শুদ্ধ খড়ের উপর 

পড়িয়া রহিলেন । তথাকার মর্টেক্স,কার্টেস,ব্রেণ্ট, মালে ক্স, 
"ও ডুইনাইন প্রন্থতি নগরের কারাগারে অনেক ইংরেজ 

বন্দী ছিল। তাহাদিগের সহিত তাহার লেখালিখি চলিতে 
লাগিল । তিনি বিবিধ প্রমাণ পাইলেন যে, ইংরাজ বন্দীদিগের 

প্রতি ফরাসীরা অতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই 

নৃশংস ব্যবহারে কত শত ইংরাজ বন্দী শমন-সদনে প্রেরিত 
হইয়াছে। পাঠক! এই বলিলেই মৃত্যুসংখ্যা অনুমান 
করিতে পারিবেন যে, ডুইনানে একটা গর্তে এক দিনে 
ছত্রিশ জন ইংরাজ বন্দীকে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়। 

হাউয়ার্ডের কোমল হৃদক্স ইহাতে বিগলিত ছইল। তিনি 

ইংলত্ে আসিয়। এই সকল কথা জানাইলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট 
ফরাসী গবর্ণমেপ্টকে ভতসন] করিক্া চিঠি লিখিলেন। তাহাতে 

করামী গবর্ণমেণ্ট লজ্জিত হইয়া অবশিষ্ট ইংরাজ বন্দীদ্দিগকে 
ছাড়িয়। দিলেন । 

ভাহার পরে তিনি ইতালীর কারাগার নকল পরিদর্শন করিতে 

ইতালী যাত্রা করিলেন । ইতালী হইতে প্রত্যাগত হইয়। তিনি 

আবার বিবাহ করিলেন । এই রমণী একটা পুত্র সম্তান প্রসৰ 
করিয়। কৃতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করিলেন। সম্তানটাও কালে 

ঙ৬ 
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উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইল । হাউয়ার্ড ভগ্রমনে ইংলগ্ডের অস্তঃপাতী 
বেড্ফোর্ড নগরের অনুরবর্তা নিজ জমীদারীতে গমন করিলেন। 
এইখানেই তাহার জীবনের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে প্রচারিত হয়। 

১৭৭৩ থুর্গীবে তিনি বেড্ফোর্ড কাউণ্টির সেরিফপদে 
অভিষিক্ত হন। বেড ফোর্ডের কারাগার সকল ও কারাবাসি- 
গণের অবস্থা তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করে। প্রথমে তাহার 

বোধ হইয়াছিল যে, বেড ফোঁড়ের কারাগার সকলের মত জঘন্ত 
ও নৃশংসতার আবাসতৃমি কারাগার বুবি ত্রিটনে আর কুদ্ধাপি' 
নাই । এই বিষয়ে নিঃসন্দিপ্ধ হইবার জন্য তিনি ইংলও, স্কটলগ্ড 

ও আয়লগ্ডের কারাপার সফল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইলেন । 

যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই মন্মতেদী ঘটনা! সকল 

বিদিত হইতে লাগিলেন । তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন, সুতরাং 

ভাহার প্রতীতি জন্মিল যে, ব্রিটনের কারাগ!র সকল নিলজ্জ- 
তার গহ্বর ও পাপের অগ্নিকুণ্ড। যাহার! কারাগারে যায়, শুদ্ধ 

তাহাদিগেরই শরীর গু নীতি যে কলুধিত হয়, এরূপ নহে; 

কিন্ত তাহারা বাহির হইয়। আিয়! সমাজমধ্যে সেই শারীরিক 

ও নৈতিক পীড়1 সংক্রামিত করে । হাউর়ার্ড পালে মেপ্টকে 
এই বিষয় বিদিত করিলেন । পালেমেণ্ট তার স্বাক্ষ্য গ্রহণ 

করিয়া, তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন । 

এই সকল কারাগারে তৎ্কালে এক গ্রকার সংক্রামক জরের 

অতিশয় প্রাছুর্ভাব ছিল। ইহাকে কারা-জর বলিত। ঘাত- 
কের হস্তে বত কাঁরাবাসী না মরিত, এই জরের হস্তে তাহা 

অপেক্ষাও অনেক অধিক কারাবাসী মরিত ।শুদ্ধ কারাঁবাসী নয়-_ 

জজ, মাছি্ট্রেট, ভুরী, স্বাক্ষী ও জেলদারোগ1--ধাহার] কার্ধ্য- 
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গতিকে কারাবাসীর নিকটবর্তী হইন্ডেন, তাহারাঁও এই সংক্রা- 
মক জ্বরে আক্রান্ত হইয়! অকালে কালকবলে পতিত হইতেন । 

তিনি আরও দেখিলেন_দাওয়ানী ও কৌজদারী জেল একত্র, 
মিশিয়া আছে ; অপরাধী ও খণী একপ্রকার শাদনের অধীনে 
রহিয়াছে ; দেখিলেন, যাহারা আপীলে খালাস পাইয়াছে, 
তাহার! ফিজ্ দিতে ন! পারায়. এখনও কারাগারে রহিয়াছে । 
এই সমস্ত দেখিয়। ভাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে,_“এই কারা- 

গোর সকল “সশোধনাগার* ন। হইয়। পাপাগার হইয়। পড়ি- 
যাছে; এই সকল হইতে সমাজের যেরূপ ভীষণ অনিষ্ট হই- 
তেছে, এমন আর কিছু হইতেই নয়; একজন লোক কারা- 

গারে যাইবার সময়ে যে পরিমিত পাপ লইয়া যায়, ফিরিয়1 

আসিবার সময়ে তাহার শতগুণ পাপ লইয়া আইসে ; স্ৃত- 

রাং বর্তমান কারাগার সকল হইতে সমান্ধের যে পরিমাণে 

ইষ্ট হইতেছে, তাঙ্ছার শত গুণ অনিষ্ট হইতেছে ।, 
এই হতভাগাগণের দুঃখে হাউয়াডের হৃদয় ফ'টিয়া গেল। 

তাহার সমস্ত মানসিক শক্তি, তাহার সমস্ত সম্পত্তি, এবং 

তাহার পদের সমস্ত প্রতাব, তিনি এই হতভাগ্যদিগের 

ছঃখাপনোদনে খ্যয়িত করিতে একান্ত কুত-সঙ্কর হইলেন । 

আহার নাই, নিদ্র। নাই, বিশ্রাম নাই_-যোগী হাউয়ার্ড নিরস্তর 
এই কাধ্যে নিযুক্ত । তাহার উদ্দীপনায় গবর্ণমেণ্টও উত্তেজিত 

হইলেন। তাহার হস্তে গবর্ণমেণ্ট কারা-সংস্কারের ভার অর্পণ 

করিলেন। তাহার অভীষ্ট কিয়ৎপরিমাণে সুসিদ্ধ হইল। 

তাহার তত্বাবধানে অনেকগুলি কারাগার ভাঙ্গিয়। নৃতন 

প্রথালীতে গঠিত হইল; অনেকগুলিতে কারাবাসিগণের 
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আহারের সুব্যবস্থা করা হইল; প্রত্যেক ক্ষুদ্র কুঠরীতে 

বাইবেল রাথা হইল; কারাঙ্াসিগণের ধর্মবুদ্ধি পরিপুষ্ট 

কেরিবার জন্ত প্রতি কারাগারে এক এক জন করিয়! ধর্- 

যাঁজক নিযুক্ত করা হইল। 
দেশে কৃতকাধ্যতা লাভ করিয়া উৎসাহিত হইয়া হাউয়ার্ড 

সমস্ত ইউরোপের কারাগার পরিদর্শন করিতে কৃতসঙ্কল্প 

হইলেন। এই উদ্দেশে হাউয়ার্ড ফ্রান্স, ফাণ্ডার্স, হলাগ্, 
জাম্মনী, হুইজল ও, প্রুসিয়া, অষ্টিয়া, ডেন্মার্ক, সুইডেন," 
রুসিয়া, পোৌলাগ্ড, ম্পেন ও পটুগেল- ক্রমে এই সমস্ত 
দেশ প্রদক্ষিণ করিলেন । পূর্বে ইতালী দেখিয়া আনিয়া- 
ছিলেন, সুতরাং এবার আর ইতালীতে ষাইলেন না। পাঠক! 

আজ কাল ইউরোপের চতুর্দিকে যেরূপ লৌহবর্্ নির্মিত 
হইয়াছে, ভাবিবেন না যে, তখনও সেইরূপ ছিল। ইউ- 
রোপের এ সকল উন্নতি বর্তমীন শতাব্দীতে ঘটিয়াছে যাত্র। 

স্থতরাঁং সেই ঘোর যোগী হাউয়ার্ডকে পাদযানে বা নৌযানে 

এই প্রকাণ্ড ইউরোপ ভূমি প্রদক্ষিণ করিতে হইয়াছিল। 

ইহাতে তিনি ধনে প্রাণে গিয়াছিলেন বলিলেও অস্রুাক্তি হয় 
না। প্রকৃতির শোভ!-বৈচত্রা দর্শন বা" রাজ-প্রাসাদের 

প্রসাদভোগ করিতে তিনি যান নাই ষে, তাহার দেহ ও মন 

পুলকিত হইবে। কারাগারের পুতিগন্ধবিশিষ্ট ছুষ্প,বেশ্ত 
স্থান সকল তাহার একমাত্র ভীর্ঘস্থল ছিল। সেই সকল তীর্থ- 
স্তলে চোর, ডাকাত, বদমাধেস-_-তীহার একষাত্র পহতীর্ঘ 

ছিল। তিনি তাহাদিগকে কখন অর্থ দিয়া, কখন উপদেশ দিয়া, 

কথন ব1 শুদ্ধ মিষ্ট কথা! বলিয়া তাহাদিগের কষ্ট কথঞ্চিৎ দূর 
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করিতে চেষ্টা করিতেন । এই অনন্ত বিশ্ব সেই বিশ্বপ্রেনিকের 

গৃহ ছিল। তিনি সকল স্থলেই আম্মনির্রিশেষে সকলকে 

ভালবাদিতে পারিতেন। বিশেষতঃ যে সকল কারাবাসিস 
গণের ছুংখ কেহ জানিত না, কেহ গুনেত না, তিনি পুত্র- 

নিষ্বিশেষে তাহাদিগকে ভালবাসিতেন। তাহার সমর ও 

সম্পত্তি তিনি তাহাদিগের কার্যে উত্বর্গ করিয়া দিয়া- 

টিলেন। তাহার অক্তরল সম্পন্তি এই কার্দ্যে ব্যয় করিয়। তিনি 

'ভিধারী হইয়াছিলেন, তথাপি এক দ্রিনও শ্থলিত-ব্রত হন নাই। 

তাহার জদয় ইহাতেও পরিতপ্ত হইল না। ভ্ভিনি দেখে- 

লেন, কারাবাসিগণের হ্যায় গলিত-কহরোগাক্রান্ত ব্যক্তি- 

গণের সংবাদ পৃথিবী লয় না। তাহার! চিকিংলালরের দূষিত 

বায়তে যে ভীবন্ত সমাধিনিহিত হইতেছে, পৃথিবী সে দিকে 

ভ্রঙ্গেপও করে না। কিন্তু যাহাপ্দিগের দিকে তাকাইবার কেহ 

নাই, বাহদিগেব দ্ুঃখকাডিনী গশুনিবার কেহ নাই, ভাউয়ার্ডের 

দৃষ্টি ও শ্রুতি তাহাদিগের দিকেই ধাবিত হইত । তিনি ইংলও" 

ফান্স, ইতালা- অধিক কি শ্রলর ম্মাণী ও কনেষ্টাপ্টিনোগল-_ 
পণান্ত এই উদ্দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন । কুষ্ঠরোগের 

অব্যর্থ ওষধ সঙ্গে লইয়া! নিজে রোপাদিগকে খাঙ্চ রাইতে লাগি- 

লেন; রোগীর কগ্রশধ্যার পার্খে বসির! তাহার গুশ্রষা ও সান্বন! 

করিতে লাগিলেন । কুষ্ঠরোগীর কুগ্নাশ্রয়ের দূষিত বামুর অৰ্বি- 

রাম অন্রসেবনে তিনি কনেষ্টান্টিনোপলে সংক্রামক জরাক্রাস্ত 

হইলেন । এবার অতি কষ্টে তীহার প্রাণ রক্ষা হইল । তিনি 
অনেক দিন পরে ইংলগ্ডে প্রত্যাগত হইয়া, দেখিয়। আহলাদিত 

হইলেন যে, তাহার কারাগার-সংস্কার-বিষরক প্রস্তাব সকল 



৬৬ আত্মোৎসর্গ। 

প্রায়ই কার্ষ্যে পরিণত হুইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে অংপিয়। 
আপনার পরিদশনের ফল পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলেন। তাহ! 

পাঠ করির। পাষাণও বিগলিত হইল। 
কুষ্ঠরোগের দূষিত বাঘুর অন্ুসেবনে একবার প্রাণ হারা- 

ইতে হাঁরাইতে রহিয়। গিয়াও হাউয়ার্ডের চৈতন্ত হইল ন1। 

অথবা কেন হইবে? পরহিতত্রতে উত্সর্গীক্ত-প্রাণ কোন্ 

মহাপুরুষ কৰে মৃত্টান্রত্বে কণ্তব্যের অনুষ্ঠান হইতে পরামুধ 
হইয়'ছেন ? হাউয়ার্ড ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইংলও পরিত্যাগ ' 

করিয়! প্রাচ্য দেশাভিমুণে গমন করিলেন । সন্তালী কষ্চসাগর- 

তীরবণ্র রূপীয় নগরী থার্সনে আসর উপস্তিত হইলেন। 

কিন্ত এবার সাহার জীবনের দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিদ্াছিল; 

অদ্ধাশনে বা অনিন্বমিতাশনে নিরন্তর পশাটনে তাহার শরার 

ভগ্রপ্রার রা গিরাছিল.; জুতরাং এনেকার কুষ্াশ্রর সকল 

পরিদর্শন করেতে কারিতে তিনি মহন! জরাক্রান্ত হইলেন; 

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই ছরন্ত ব্যাধি তাহাকে এ পুিবী হইতে 

লইরা গেল। ঘথায় একজন ফরালী ভদ্রলোক ভাহার অতি- 

শয় ত্র কনিয়াছিলেন। হাউয়ার্ডের ইচ্ছানুনারে নেই ফরাসী 

ভদ্রলোকের উদ্যানে তাহার দ্বেহ সমাধিনিঠিত করা হইল। 

নরদেহ মাটীর জিনিঘ ; মাটাতে মিশির়। গেল। কিন্তু কীত্তি 

অমর, সৃতন্নাং হাউরার্ডের কীর্তি অনন্তকাল রহিয়া গেল। 

কে জানিত যে, আঙ্গ এই সুদূর অনুগাঞ্* প্রদেশের নির্জন 

কুটীরে বিয়া এই ভার--ঘুবক সেই মহাপুক্রধের যশোগান 

করিবে? কে জানিত--আঙ্গ সেই দেব হাউয়ার্ডের প্রেত 
দেহের উদ্বেশে এই ভারত-যুবকের নয়ন বহিম! আশ্রধার! 



সার্ সামুয়েল রোমিলী। শ৭ 

পতিত হইবে ? কোপার তিনি, আর কোথায় আঁমি ? তথাপি 
কেন আন আমি তাহাকে সম্মুখে দেখিতেছি? কে বলে, 

হাউয়ার্ড মরিয়াছেন ? না--তিনি মরেন নাই । যিনি অসংখ্ত 

প্রাণের রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বলি দেন, তিনি কখনই 

নরেন না। 

সার. সামুয়েল্ রোমিলী ও দণ্ডবিবি-সহশোধন। 

আমরা এগানে ইংলগ্ডের আর একজন মহাপুরুষের 

নান উদ্দেখ করিব । তাহার নাম নার্ সামুন্নেল রোমিলী। 

যে ইংরাগ জাতি আজ জগছের সভাতন জাতি বলির! 

অভিমান করিয়া থাকেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত পত্যস্ত 

ভাঙাদিগের দণ্ডবিধি এরূপ নৃশংস ছিল যে, তাহাদিগকে ষে 

ভারতবাসীর। রাক্ষম বলিত, তাহা নিতান্ত নিরর্৫থক বলিয়! 

প্রভীত হয় না। ভারতবর্ষে ভাঁহাদিগের সেই রাক্ষপাচারের 

জলন্ত দৃষ্টান্ত মহারাজ নন্দকুমারের ফাশি। তাকালিক 
ব্রিটশ দওবিপির সার্ধ শত ধারায় আাণদণ্ডের বাবস্থা ছিল। 

দুগ্ধপোষ্য শিশু এই ভীষণ দণওবিপির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে 

পারিত ন1| চঞ্চলমতি বালক ও কাহার একটা কূল ছি'ড়িলেও, 

কারাগারে প্রেরিত হইত। ফাঁশিকাষ্ঠ সর্বদাই সজ্জিত 

থাকিত। রবিবার ভিন্ন এমন বার ছিল না, ষেবারে কোন 

না কোন লোকের ফ্াশি না হইত। তবে সোমবার অতি 

প্রশস্ত বলিয়া! বিবেচিত হইত। কারণ, যাহার প্রাণদণ্ডাঙ্ঞ। 

হইত, দূর] করিয়া তাহাকে মৃতার জন্য প্রস্তত হইবার নিমিত্ত 



৬৮ আল্োৎসর্গ। 

এক দিন সময় দেওয়া হইত। শুক্রবারে বিচার হইয়া 
তাহার প্রাণদপ্তাজ্ঞা হইলে, অভাগা শনি রবি ছুই দিনের 

ময় পাইত্ব। কারণ রবিবার নিধিদ্ধ দিন। এই জন্য 

সাধাবণতঃ শুক্রবার বিচার ও সোমবার ফাশি হইত। 

ইংরাজ জজ কেবল ফাঁশিতেই সন্থষ্ট হইতেন, এরূপ 

নহে? কখন কখন দর্ডিতকে অশ্বপদে বাধিয়া অশ্ব হ্বাড়িয়। 

দিতে বলিতেন । অশ্ব ক্রমাগত দৌড়িতে গাকিত, এবং সেই 

সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডিতের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। কখন কখন ' 

তাহার শিবশ্ছেদনের আদেশ হইত। কখন বা তাহার অঙ্গ 

প্রতাঙ্গ সকল কাটির। দিবার, এবং কখন ব1 তাহাকে জীবিষ্ত 

গ্ধ-করণের আদেশ প্রদান করা হইত | তাহ? জপেক্ষাও ভয়ঙ্কর 

শান্তি ছিল-_ভীবিত মন্ুষোর পেট চিরিয়া নাড়ী ভুঁড়ি বাহির 

কিয়! লওয়া হইত । কখন বা! তাঙ্কাকে টিক্টিকিতে চড়াইয় 
পাথর ছুড়িতে ছুটিতে তাহার প্রাণ বাহর করিয়া! ফেলা 

হইত। কখন ব1 তাহাকে বেত মারিতে মারিতে “নিউগেউ” 

হইতে *্টাইবরখে” লইরা যাওয়া হইত, এবং “টাইবরণ* 

হইতে “নিউগেটে” ফিবাইয়া আনা হইত। ফিন্কি দিয়! 

রক্ত ছিটিয়া পড়েরা সকলের গা ভাসিয়া খাইত, তথাপি 
বিচারকদিগের মনে দর্নার উদ্রেক হইত না| এই যাতারাতেই 

অনেক দ্ডিতের প্রাণ-বিয়োগ হইত | রাক্ষন রাজার রাক্ষল 

বিচারক, এবং রাঁক্ষল-বিচারকের রাক্ষসী শান্তি! 

ইংরাজ যে আজ কাল কথঞ্চিৎ সভ্য হইরাছেন, সে সার 

সাঁমুয়েল রোনিলীর প্রাধোত্সর্গে। পর্বের অপভ্যতার চিহ্ন- 

খ্বরূপ ফাশি ও বেত্রাঘাত ই'রাজ দণ্ডবিধিকে আছ ও দুষত 



সার্ সাঁমুয়েল রোমিলী | ৬৯ 

করিয়! রাখিয়াছে।-ইংরাজ দণ্ডবিধির এই ঘোঁর নৃশংসত।- 
কলঙ্ক অপনোঁদন করিবার জন্যই যেন সার্ সামুয়েল্ বোমি- 
লীর জন্ম হয়। তিনি তাহার অতি পরিমার্জিত মন ও অত, 
দার হৃদয়কে এই মহৎ ব্রত লাধনে আভীগুবন নিষুক্ত রাখিয়া- 
ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তীহার মন্তরে নিষ্ট,রতার প্রতি 
বলবতী ঘ্বণা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল । তাহার নিজের কথায় আমর! 
তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিব। “নরহত্যা বা অনা কোন 

“নৃশংস কার্য্যের বিবরণ পাঠ করিলে, আমার হৃদয়ে ভয়ানক 

ভাবের আবির্ভীব হইত । নিউগেট কারাগারে যে সকল উৎ- 

স্থধীপ্রাণ* ব্যক্তিগণকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত, তাহাদ্দিগের 

বিবরণ পাঠ করিয়া আমি কত রাত্রি ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারি 
নাই, নিদ্রা যাইলে ও, স্বপ্ন তাহার ব্যাঘাত সম্পাদন করিত। 

স্বপ্নে সেই সকল অর্দদগ্ধ বিকট মূর্তি আমার সম্মুথে উপস্থিত 
হুইত, অমনি নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত । কল্পন। আমার সম্মুখে 

সতত ফাঁশি, নরহত্যাঁ ও শোনিতপাতের দৃশ্য অবতারিত 
করিত। আমি সেই সকল দেখিয়া ভরে অভিভূত হইয়। 
শয্যায় দেহ লুকাইবার চেষ্টা করিতাম। রজনীর গাঢ় অন্ধ- 
কারে আমি জঙ্গিয়। থাকিতে ভয় করিতাম, কিন্তু ভীষণ 

উপদ্্রবে নিদ্রা যাইতে পারিতাম না। এই জন্য আমি সান্ধ্য 
উপাসনার সময়ে প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থন করিতাঁম, 

যেতিনি সে রাত্রি বিনা ভীষণ হ্বপ্রদর্শনে আমাকে নিদ্রা 

যাইতে দেন 1” নৃশংসতাবিদ্বেষের কি অপূর্ব চিত্র ! 

পো অনা? 

৯1011715, 



৭৬ আয্্রোৎসর্গ। 

সার সেমুয়েল রোমিলী। 
এই সুযোগে আমর। রোমলীর জীবনচরিত-সন্বন্ধে কিছু 

বলিব । রোমিলীর পিতা একজন ফরাসি প্রোটেষ্টাপ্ট ছিলেন । 
তিনি ক্যাথলিক গবর্ণমেণ্টের নির্যাতনে দেশ ছাড়িয়া লগ্নে 

আসিয়া! বাস করিয়াছিলেন । লগুনবাসিনী একটি ফরাসি 

রমপীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে অনেকগুলি 

সম্তান জন্মিয়া ছিল, কিন্তু তিনটা বই দীর্ঘগীবী হয় নাঁই। 

সার্ সামুয়েল, তাহার মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠ। একজন সুশিক্ষিত ' 

ফরাসী রমণী বাল্যে ইহার শিক্ষাকার্ষ্য নিযুক্ত ছিলেন। ইনিও 
ক্যাথলিক নিধাতনে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হুইয়া- 

ছিলেন। তাহার ন্নেভ-প্রবৃত্তির তীক্ষতা ও সবিষাদ ভাবুক" 

তার মূল এই ধর্দ্রপরায়ণ! বিদুধী ফরাসি রমণী । 
রোমিলী কিছু বড় হইলে, তাহাকে একটী স্কুলে দেওয়া 

হয়। এই স্কুলের শিক্ষক পড়াইতে যত পারুন আর নাই 
পারুন্, বেত্রপ্রহ]ারে বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। তিনি নব নব 
শান্তির উদ্ভাবন করিয়] বিদ্যার অভাব পরিপূরণ করিষ্েন। 

শিক্ষকের এই নিষ্ঠরতায় রোমিলী নৃংশপতািদ্বেধী হইয়। 
উঠিলেন। যাহা হউক, এই শিক্ষকের নিকট *কঞ্চিৎ ইংরাজী 

শিখিয়া তিনি স্কুল ছাড়িলেন। তাহার পিতার জহরতের 

ব্যবসায় ছিল। তিনি স্কুল ছাড়িয়া সেই ব্যবসায়ের হিসাব 

পত্রাদি-বিষয়ে পিভার সাহায্য করিতে লাগিলেন । হিসাবপত্র 
রাখিয়! তিনি অনেক অবসর পাইতেন। সেই অবসরকালে 

তিনি আপন চেষ্টা গ্রীক ও লাটিন্ শিখিলেন। এইক্নপে 
ছুই তিন বৎসর যায, «মন সময়ে কোন আত্মীয় মৃত্যুকালে 
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উইল দ্বার! তাহাদিগকে দেড় লক্ষ টাক] দিয়া যান। এই 
অভাবনীয় ধনাগমে উৎসাহিত হুইয়া রোমিলীর পিতা তাহাকে 

ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবার সঙ্কল্প করেন।, 
তদনুসারে ১৭৭৮ থুষ্টান্বে রোমিলী “গ্রেজ ইনে' প্রবিষ্ট হন, 

এবং যথাসময়ে ব্যারিষ্টার হইয়া বাযবহারাজীবের ব্যবসায়ে 
প্রবৃত হন। 

'রারে? (88) প্রাধান্ত লাভ করিতে রোমিলীর অনেক দিন 

'কাগিল। দণ্ডবিধির সংস্কার-্সাধনে তিনি যে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, 
এ কথা তিনি এক দিনও গোপন রাখেন নাই। দেওয়ানী ও 

ফৌজদারী আদীলতে আইনের দোহাই দিয়া প্রতিদিন ষে 
সকল নীতিবিগন্হিত কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইত, তিনি মুক্তকঠে সে 
সকলের প্রতিবাদ করিতে কখনই ভীত হইতেন না। যদিও 
ইহাতে আপাততঃ ভাহার পশারের কিছু ক্ষতি হইল-_যদ্ধিও 
আপাততঃ বড় বড় জমীদার ও ধনী চটিয়া যাইতে লাগিলেন, 
তথাপি তাহার প্রতিভা_কালে এত ্কর্তি পাইল যে, সকল 

দুরলজ্ব্য বিদ্ব সত্তেও তাহার পশার অতিশয় বাড়িয়া গেল ! 

ক্রমে তাহার নাম দরিগন্তব্যাপী হইয়া উঠিল । এই উন্নতিমুখে 

১৭৯৮ খ্রীষ্টাবে তিনি ইংলগ্ডের অস্ত£ঃপাতী হার্টফোর্ডশায়ারের 

মিল্ গার্ধেট নায়ী এক যুবতীকে বিবাহ করিলেন । 
১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমিলী সলিসিটর জেনারেলের পদে 

অভিষিক হইলেন। সেই সময়েই তিনি “কুইন্বরার+ প্রতি- 

নি'ধ-র্ধপে হাউস্ অব. কমন্সে প্রবিষ্ট হন, এবং সাঁর্ সাসুয়েল্ 

হন। এই সময় হইতেই তাহার জাতীয় জীবন আরম্ত 'হর। 

সাধারণ জীবনের ক্রমাহুবর্তী শাস্তি ও তরঙ্গের মধ্যেও তিনি 
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আপনার জীবনের লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। পালে” 
মেণ্টের প্রতি সেশনেই তিনি ফৌজদারী আইনের সংশোধনের 

“জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন । তাহার বাগিকত।- সত্য, স্ায় 

ও মনুষ্যত্বের সমর্থনেই সতত ব্যয়িত হইত। আত্মীয় স্বজনের 

আদরে স্থৃরথী, পতি প্রাণা ভাঁ্য্যার প্রেমে সুখী, সম্তান সম্ততি- 

দিগের প্রতি বাৎসল্যে সুখী, এবং সাধু ও মহৎ লোকের শ্রদ্ধা 

ভক্ভিতে সখী হইয়া সার সামুয়েল. ছুঃখীদিগকে তুলেন নাই। 

নিজে সৌভাগ্য-সথর্য্যের আলোকে সমাসীন হইয়াও ছূর্ভাগ্যের' 
অন্ধতমসে যাহার! বসিয়া আছে, তাহাদিগকে তিনি ভুলেন 

নাই । তিনি জানিতেন যে, তিনি যে সময়ে স্থথে কাল কাটাই- 

তেছেন, তখন কভ শত লোক হুঃখ যন্ত্রণায় মরিয়। যাইতেছে । 

এইজন্ত তাহার মনে সর্বদাই হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইত। এই 
জন্য তিনি তাহাদিগের ছুঃখমোচনে নিজের ধন প্রাণ উৎসর্গ 
করির। ছিলেন। যদিও তিনি নিজের জীবদ্দশ'য় আপনার অজস্র 

চেষ্টার বিশেব ফল দেখিয়! যাইতে পারেন নাই, তথাপি ইহ! 

মুককণ্ঠে স্বীকার করিতে হইৰে যে,তীহাঁর অক্লান্ত চেষ্ট। নিক্ষল! 

হয়নাই। তাহার সেই জালাময়ী বক্ততায় পাষাণও বিগলিত 
হইতে লাগিল। দেই বক্তৃতার মোহিনী-শক্তিবলে ইংরাজ 
জাতির অয়োময় ভৃদয়ও বিগলিত হইল। ইংলগ্ডের পালে” 
মেণ্টে এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। 

এই সময়ে (১৮১৮ গ্রীষ্টাবে) সহসা! তাহার প্রণয়িনীর 
সাংঘাতিক গীড়! উপস্থিত হইল । উভয়ের জীবন যে একতানে 

কেমন গ্রথিত ছিল, রোমিলীর দৈনন্দিন আত্মবিবরণী * হইতে 

* 191, 
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এক ছত্র তুলিয়! পাঠককে উপহার দরিয়া তাহা বুঝাইতেছি। 
“৯ই অক্টোবর--আঙ্গ স্ত্রী একটু ভাল ছিলেন বলিয়া! কত 

দিন পরে ঘুমাইয়া বাচিয়াছি।+ কিন্তু বিধাতা তাহার, 

অদৃষ্টে অধিক দ্দিন ঘুম লিখেন নাই। * তাহার স্ত্রীর পীড়া 

তাহার পরেই আবার বাড়িয়। উঠিল। ২০এ অক্টোবরে ভীহার 

স্্রী মানবলীলা সংবরণ করিলেন । শোকে রোমিলী ক্ষিপ্ত হইর। 
গেলেন। সেআঘাত তাহার মস্তিষ্কের হুক্ম ধ্মনীমগ্ডলকে 

'ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! ফেলিল। যে জীৰন নিরন্তর মানবজাতির 

ছঃথাপনোছনে ব্যয়িত ভইত,আজ সার্ সামুয়েল মনের অগহা 

বেদনায় নিজ হন্তে সেই জীবনের উপসংহার করিলেন । ধন্য 

রোমিলি । ধন্য বীর ! ধন্য তোমার মানবপ্রেম! ধন্ত তোমার 

পত্রীপ্রেম ! পুকষ হইয়া! সহমরণে যায়, কে কোথায় শুনি- 

যাছে ? আজ পুকবজ্াতির মেই ঘোর কলঙ্ক তুমি অপনোদন 

করিলে । তুমি আঙ্জাবন থে ত্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া- 

ছিলে, তাহার উদঘাপন1 করিয়া যাইতে পারিলে না, এই 

ক্ষোভ তোমার রহিয়।! গেল। কিন্তু তোমার তপস্তার ফলে 

আজ ইংরাভ-জাতি ঘোরতম পাপ হইতে নিম্মু্ত। তোমার 

পুণ্যবলে আক্গ ইনঈঈরাজ-জাতি সভ্যপদখাচ্য। তে'মার মৃত্যুর 
পরে তোমার তপন্তার ফল ফলিল। ইত্রা্-দণ্-বিধির 

সাদ্ধশত-সংখ্যক ধারায় শ্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ভোমার 

মৃত্যুর পরে সে ধারাগুলি দগডবিধি হইতে অপসারিত হইল। 
দুই একটা আজও আছে বটে, কিন্ত তোমার অতীত তপোঁ- 
মাহাক্ম্যে তাহাও এক দিন অপসারিত হইবে। তুমি যে লক্ষ্য 

ংসাধনের জন্য ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলে, আসিয়া দেব! 
৭ 
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এববার দেখ তাহ! প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে । আসি আর এক 
ৰার পালমেন্টের আসনে আসীন হুইয়। তোমার হৃদয়ভেদ- 

,কোরিণী বক্তৃতায় পাষাণ গলাইয়। ইংরাঙ্গ দণ্ডবিধির এখনও 

যে ছুই একটী কলঙ্ক আছে, শীত্ব তাহার ক্ষালন কর। দেব! 

এই শেষ নিনতি ও পদে । 

গযারিবল্ভীর প্রতিমী-প্রতিষ্ঠা । 

পাঠক ই হইতে আমেরিকার যাইব, মনে সন্বন্ন 

ছিল। কিন্ত একবার ফিরিতে হইল। একবার এপ্রাণোৎ- 

সগের জীবন্ত ও জলন্ত ক্ষেত্র ইতালীতে যাইতে হইল । এই' 

তীর্থধাত্রার প্রারস্তে যে মহাপ্ুরুষকে ইতালীর প্রহরী বলির! 

উল্লেধ করিয়া আসিরাছিলাম, ধিনি সেই বৃদ্ধাবস্াম ক্যাপ্রের। 

দ্বীপে ইতালীর মঙ্গলংর্ধে শবসাধনা করিতেছিলেন--সেই 

অহাপুরুব- দেই ইভালীর প্রাণের প্রাণ গ্যারিবল্ঠী গত (১৮৮২ 

থুঃ ৩রা ভূন) মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। জগৎকে 
কীদাইক্া, ইতালীকে আধার করি, সেই ইতালীগতপ্রাণ 
মহাপ্রাণ বীর, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিাছেন। সমস্ত 
ইতাণী স্তব্ধ ও হহচ্জান হইনা পড়িপাছে। যে ঈতালীকে 

ভিনি এক দিন নবগাবনে অনুপ্রাণিত করিনাঁছিলেন, আজ 
তাহার বিরহে দেই ই-হ;পা প্রাণহারা হইয়া পড়িয়া রহি- 
য়াছে। যে দেহের অদিভ বলে এক দিন প্রক[গ অই্থায় জাতি 
ধুলির স্টায় ইতালীক্ষেত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, দেই 

অমিত-বল বীরদেহ, ৩র। জুন ক্যাপেরা দ্বীপের মৃত্তিকায় 
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সমাধিনিহিত হইয়াছে । এস, এক বার ইতালীর অধি- 
বাসিবৃন্দের সহিত প্রাণ ভরিয়া কীদি। সমস্ত ভারতবাসী 

এস, একবার ক্রন্দনরোলে গগন বিদারিয়া সেই স্বজাতিঃ 
প্রেমিকের জন্ত কাদি। ভারতের অশ্রজুল ইতালীর অশ্রঙলেব 

সহিত মিশিয়। অপূর্ব শান্তিবারির সৃষ্টি করুক । সমস্ত ভারত- 

বাসী সেই শান্তি-জলে উক্ষিত হইয়। নব জীবন প্রাপ্ত হউক! 

প্র যে অষ্ট কুঞ্চ তুরঙ্গে পরিচালিত কৃষ্ণবন্ত্রে সমাচ্ছাদিত রথ: 

খানি শৌক-ছুর্ভর গতিতে ধীরে ধীরে 'পোর্টাডেল পোপোলো।, 

হইতে ক্যাপিটলাভিমুখে বাইতেছে,ও সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সৈনিক 

পুরুষ কৃষ্ণপভাঁকা উড্ডীন করিয়া যাত্রা করিতেছে, আর অব- 

নত মস্তকে ও নগ্ন পরে অগণা ইতালীর লোক কৃষ্ণ পরিচ্ছদ 

পরিয় সাশ্রলোচনে স্মলিতপদে চলিতেছে, ও কোন্ দেবতার 
রথ? দোকানদার দোকান ফেলিয়া, শিল্পী যন্ত্র ছাড়িয়া, লেখক 

কলম ফেলিয়1,রাজনৈতিক রাজ্যচিস্তা পরিত্যাগ করির1 এবং 

রনণীর। বিলাস তাডিয়! যে রথবাত্রার যোগ দিবার জন্ঠ দ্রুত- 

গতিতে পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, ও কোন্ দেবতার রথ? 

যে অসংখ্য লোকে রথ হইতে শ্বেত প্রস্তরময় অর্দ-মৃত্তি 

ক্যাপিটলের চ্াতপের নিয়ে সংস্থাপিত করিল, উনি কোন্ 

দেবতা? আর এ যে তাহার পশ্চাতে দঈাড়াইয়া পুর্ণ-শ্বেত- 

প্রস্তবময়ী দেবী দক্ষিণ হস্তে বিউয়-সুকুট লইয়। প্রথম দেবার 
মণ্তকে পরাইয়া দিতেছেন এবং বামহস্তে দওড ধারণ করির। 

রহিয়াছেন, ইনিই বা কোন্ দেবতা ? এঁ যে অর্দমুর্তি দেখি- 

তেছ, উহা! ইতালীর উদ্ধারকর্তী গ্যারিবন্ডী) আর খঁ যে 

স্বেবীমৃর্থি দেখিতেছ, উহা! স্বয়ং ইতালীদেবী। গত ১৮৮২ 
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সালের ১১ই জুন গ্যারিবল্ডীর স্মরণার্থ সমস্ত ইতালীবাসী 
মিলিয়! এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। যেমন প্রীণোৎ- 

নর্গ তেমনি প্রতিঠ।! এই প্রাণোত্সর্গের প্রতিষ্ঠা করিতে 

'গিরাই ভারতবাসীরা এক দিন ভৌবট্রী কোটা দেবতার 
উপানক হইয়াছিলেন। এীষে জগন্নাখদেবকে দেগিতেছে 

যাহার রথের রজ্জুস্পশ করিতে পারিলেও, ভারতবাসী ষে, 
আপনাকে স্বর্গের অধিকারী বলিয়া বিবেচন। করেন + ধাহার 

রথচক্রে নিশ্পেষিত হইলেও, ভারতবামী যেন স্বশরীরে স্বর্গে, 

যান, সেই জগন্নাথদেব দেবতা নহেন--একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ 
প্রচারক । আর এ বে বৌদ্ধ মন্ষিরে প্রশান্ত মুক্তিকামী 

শ্বেত-প্রস্তরময় মুন্তি দেখিতেছ, উনি দেবতা নন_-কপিলবস্ত 

নগরের অশীশ্বর জগদারাপ্য মন্ধাপ্রাণ শাকা সিংহ। যে 

নিরীশ্বর বৌদ্ধজগং ন্বর্গ ভুলিয়াছেন, ঈশ্বরও ভুলিতে 
পারিরাছেন, সে বৌদ্ধগহও বুদ্ধের পূজা ভুলিতে পারেন 
নাই। বে ত্রীষ্টনগুলী দেবতা পুজ অন্তিশর দ্বণ। করেন, 

তাহারাও বেঘেলহেগের সেই পরমষোণী দীনবন্ধু গ্রীষ্টের 

পৃষ্ভা ভুলিতে পাছেন নাই । যে মুখে যত বলুক, যাহার 
ভয়ে ভল্ভি, প্রেম ও কৃভদ্ঞত। আছে,বে পৌৰলিক না হইয়। 

থাকিতে পারে না। নাহার আদশ-পুরুন ৪ আদর্শ-রমণীর 

নিকটে তাহাকে অবনত মন্ত্রক হইতেই হইবে। যতকাল 

নিঃস্বার্থ পরেন ও নিরভিনন্ধি ধন্বের প্রতি মান্ুযেৰ 

ভক্তি অচল! গা দন এ পূ্ী, এ পৌন্তলিকতা। 
নিবারণ করে, কাহার সাধ্য? ইদানীং এই মঙ্থাপ্রাণ-পৃজ! 
কেবল কম্ট প্রকাশ্থরূপে স্বীকার করিক্জাছিলেন। ভারতী স্ 
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প্রাচীন আর্ধযেরাও এক দিন এইমহাঁ-প্রাণ-পৃজ1 করিয়াছিলেন; 

কন্ধ তাহার| মানুষকে ঈশ্বরের অবতার কল্পন। না করির!, 

তাহা করিতে পারেন নাই। তাহার। মান্থুৰে অতিমান্ষ গুণ* 

দেখিলেই, তীহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন । কিন্ত 
আমাদের মতে ঈশ্বর মানুষন্দপে জন্ম গ্রহণ করেন ন1, মানুষ 
যোগবলে ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। এই যোগ নিঃস্বার্থ প্রেম ও 

নিরভিসন্ধি ধর্মের সাধনা | বুদ্ধ, শ্রীষ্ট, চৈতন্ত প্রসূতি সেই 

'মাধনায় সিদ্ধ হইরাছিলেন বলিরাই, লোকে ভাহাদিগকে 

দেবত1 বলে এবং তীাহাদিগের পুজা করে। গ্যারিবল্ডীও সেই 

সাধনায় সিদ্ধ হইরাছিলেন বঙ্িয়।, আজ ইতালীবাশীরা 

তাহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন,--তাই আজ তাহার 

পবিন্ত্ প্রস্তরমরী মৃত্তি পবিত্র রাজধানী রোৰে প্রত্তিষ্ঠাপিত 
করিলেন । 

ইভ'লী গ্যারিজ্টীর কিক্দপ উপানক, ক্চাহার আর একটী 

নিদর্শন না দিয়] থাকিতে পারিলান না! গত ১৮৮২ সালের 

না জুন গ্যারিবল্ডীর মৃত্্য হয়। এই সমাচার রজনীতে যখন 
ইস্ভালীর রাজধানীতে পৌছিল, তখন নাট্যশালায় নৃতা, গীত 
ও 'সভিনয়াদি হইতেছিল। এই সংবাদ শ্রবণে বজ্তাহতের স্তায় 

লকলে যে যেমন অবস্থায় ছিল, নির্বাক হইয়া সেই অবস্থায় 

বহিল। রঙ্গালয়ের অধাক্ষ মাননীয় ডেলি অভিনয়়াদি বন্ধ করি- 

ঘার প্রস্তাব কর্রিতে গেলেন, কিন্ত বাকা ও ক রুদ্ধ হইয়। 

গেল। মিউনিসিপাল ভার অধিবেশন হইতেছিল, এই সংবাদ 

আনিবা-মাত্র সভ্যেরা সকলেই উঠিয় ঈীড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ 

ঝাজ-প্রামাদের পতাকাগুলি নিম্ন ও শিথিল করা হইল। গ্যারি- 



৮ আত্মোতৎসর্গ | 

বজ্পীর সৎকাঁর-কার্যের ব্যয়-নিব্বাহার্থ তত্ক্ষণৎ সাধারণ 

রাজস্ব হইতে পর্য্যাপ্ত অর্থ প্রেরণ করা হইল । 

* গ্যারিল্জীর জীবদ্দশায় তাহার জীবনী লিখিব না, সঙ্কল 

ছিল--এই জন্ত গুস্তাবের প্রারস্তে তাহা লেখা হর নাই। 

কিন্ত এখন গ্যরিবল্ডী অতীত ঘটন1, সুতরাং এখন আর সে 

আপত্তি হইতে পারে না) গ্যারিবন্ডীর বিস্তৃত জীবনী লিখি- 

বার ৰলবতী ইচ্ছ! সত্বেও, এখানে তাহার ন্দীবনের গুটাকত 

স্থল ঘটনার উল্লেগ ন। করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই' 
স্থল ঘটনাগুলি নিক্গে প্রদত্ত হইল। 

গ্যারিবজড়ী | 

গ্যারিবল্ডী ১৮০৭ শ্রীষ্টানের ২৯এ জুলাই ইতালীর অন্তর্গত 
নাইস্ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যে সকল মহায! 

ইতালীকে ছুরস্ত অস্ট্রীয় জাতির শৃঙ্ঘল হইতে যুক্ত করিয়া- 
ছিলেন, গ্যারিবল্গী ভাভাদিগের শীর্ষস্থা্দীর । তাহার জনক 
জননী অতি দরিদ্র ছিলেন, এইভন্ত শৈশবে প্রত্রের সুশিক্ষার 

আুব্যবস্তা করিতে পরেন নাই । সুতরাং হিনি অতি অল্ল 

বয়সেই সার্ভিনধিয় ন্ৌোসেনার অন্তর্নিবিষ্ট হন, এবং সেই অল্প 
বয়সেই সাহস ও এ দন্ত খ্যাতি লাভ করেন্। ঠাহার 

মন জেই নবীন ইন্ছেই উন্নতিশীল ছিল, সেই জন্ত 
তিনি দেশের রি তি দেপিয়। স্থির গার্িতে পারিলেন 

না। এই সনয়ে ইতাঁপীতে অইীফার বিরদ্ধে একটা জাতীর 

অক্য্থান হয় । জেনোর়া নগরে বৈপ্লবিকদিগের বে ফড়যন্ 

হয়, তিনি তাহাতে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া, নির্বাসন দণ্ডে 
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দণ্ডিত হয়েন। সেই সময়ে তিনি পলাইয়। ফ্রন্দে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন । 

এই মরে তাহার জীবন, উপস্াসের নায়কের ভ্রীবনের, 

স্কায় অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ হইয়াছিল। ত্বাহাকে প্রয়োজন মত 

নানা যুত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল। অবশেবে অজ্ঞাতবাসে 

ছগ্সবেশে পর্যটন করির! তিনি মার্সেলিসে একটা নিরাপদ 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই মার্সেলিসেই ম্যাট্সিনের সহিত 
তাহ'র প্রথম আল[প হর । তখন তিনি ম্যাউসিনির নিকটে 

মন্ত্র গ্রহণ পূধবক নব্য ইতালীয় সনাজের অন্তভুক্ত হন। সেই 
সময় হইতে তাহার ভীবন ইতালীর উদ্ধার-সাধনে উত্নর্পীকত 

হয়। এইস্কানে তিনি ছুই বৎসর কাল থাকিয়া! গণিতবিজ্ঞানে 

ৰিশেব পারদর্শিতা লাভ করিলেন । তিনি কার্ধ)ক্ষেত্রে অব- 

তীর্ণ হইণার ভন্য নিতান্ত বাগ্র হইরা একখানি মিশরদেশীর 

তাহাজে কন্ম লইয়া! মার্সেলিন্ হুইতে টিউনিন্ যাত্রা! করি- 

লেন, এবং টিউনিসে বাইয়া তথাকাঁর নৌদেনার অন্তর্নিবিঃ 

হইলেন । কিস্ধ উাহার কায্যপ্রথণ মন যে কাধ্যক্ষেত্র 

খুদিয়! নেড়াইতেছিল, সেপানে তাহার কোন আশা নাই 
দেখিয়া, তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই টিউনিস্ পরিত্যাগ 
পূর্বক আমেরিকার অন্তর্গত রাইও জেনিরোতে প্রস্থান 

করিলেন । 

রাইও ভেনিরো ডেল. সল. এই সময়ে সাধারণতত্ত্ক্ধপে 
পরিণত হইয়াছিল । গ্যা(রবন্ডী এই নবাধিষ্টিত সাধারণতরে 

অর্থীনে বাধ্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই সময়েন্ত 

বুয়েমন্ এয়ারেস্ নানক জাতির সহিত এই সাধারণতন্ত্রের যুদ্ধ 
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বাধিয়াছিল। উক্ত সাধারণতন্ত্র গ্যারিবন্ঠীকে অভিযাঁনোদ্যত 
মৌসেনার অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন। 
* সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে এই ইউরোপীয় আগন্তকের ক্কৃত- 
কার্যযতার দিকে লক্ষ্য করিয়! রহিলেন । তাহার পারগতা। 

তাহার বিচক্ষণত।, অধিক কি--তীাহার সাহসিকতার বিষয়ে 

নন্দিহান লোকের৪ অপ্রতুল ছিল না। এই রণবীর কি 
ধাতুর লোক, তাহার পরিচয় পাইতে লোকের অধিক দিন 
বিলম্ব সহিতে হয় নাই। তাহার অতি-মান্ুষ অবদান-পরম্পর' 

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সর্ধত্র পরিব্যাপ্ত হইল। অনেকেই 

জলপন! করিতে লাগিল--এ মানুষ নয়, নররূপী দৈভ্য। রপ- 

লে তিনি নিভীক চিত্তে মৃত্যুর সন্ধুধীন হইতে লাগিলেন, 
অথচ তাহার শরীর একটাও ব্রণ-চিক্ত ধারণ করিল ন! দেখিয়] 

অনেকেই তাহাকে মন্ত্ররক্ষিত বলির! মনে করিতে লাগিল 

ভিমি কতিপয়-মাত্র সহচর-সমভিব্যাহারে গভীরতম রণক্ষেত্রে 

তীরবেগে ছুটিয়া অক্ষত শরীরে যুছূর্ধ মধ্যে আপন সৈম্ভমধ্যে 
পুনরার় আবিভতি হইতেন। জলস্ত গোল! গুলি সকল 
ৰাঁকে ঝাঁকে তাহার গাত্রের নিকট দিয়া ছুটিতেছে, অথচ 

উাহাকে স্পর্শ করিতেছে না। দেখিলে আপাততঃ বোধ হয়, 
গোলা গুলি বেন লৌহ-প্রাক,রে প্রতিহত হইয়া বেগে কিরিয়। 
আসিতেছে । তিনি শোধ্যে ও বীর্ষ্যে যেমন লোকের বিন্ময়- 

জনক হইক্নাছিলেন, দয়াতে৪ ঠিক সেইক্ধপ বিশ্রয় উদ্দীপন 
করিয়াছিলেন । তিনি বিজয়ের পুর্বে বা পরে কোন সময়েই 

অফারণে শত্রুর রকপাত করিয়া বীরধর্্ম কলঙ্কিত করিতেন না । 

তাহার বিচিত্র রণবেশ,হাকুর্লীয়ঞ*গআকৃতি ও তেজোময় মুগ ্-- 
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তাহার অলৌকিক গুণগ্রামের সহিত মিশ্রিত হইয়া! অপূর্ব 
শোভ! ধারণ করিয়াছিল । বাহা ও আভ্যন্তরীণ শোভায় তিনি 

জগন্মনোমোহন হইয়াছিলেন। তাহার সেনা মন্্রমুগ্ধের হায়, 

তাহ!র আদেশের অন্বন্ীর হইত । রাই ৪এজনিরোর সাধারণ- 

তন্ত্র গ্যারিবল্ডীর নিকটে চির-কৃতভ্রত1-পাশেআবদ্ধ হইলেন ; 

এনং কৃতক্তার চিত্রন্বরূপ এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, 

এখন হইতে সকল যৃদ্ধেই গ্যারিবল্ডীর সেন! গৌরব-স্থচক 

দক্ষিণ পার্শ অধিকার করিবে । তদদীর দেন! যুদ্ধন্তলে থাকিতে 
জাতীয় সেনাও এ গৌরব পাইবে ন1,। অজ্ঞাত-কুলশীল 
আগন্থক বৈদেশিকের পক্ষে এ সন্মান বড় উপেক্ষণীয় নহে।, 

এ দিকে গ্যারিবন্ডীর অদুত খিজয়পরম্পরার সংবাদ স্বদেশে 
প্রশ্থত হইল। সমস্ত ইতালী এই নমাচ:রে আনন্দ ও উৎ- 
সাহে উন্মন্ত হইয়া উঠিল। করেন্ন তাহার সম্মানার্থ তাহাকে 
এক খানি তরবারী উপঢৌকন দিবেন বলির, প্রকাশ্যন্ধপে 

ঘোষণা! করিলেন । কিন্ধ এ নম্মানস্থচক উপহার গ্রহণ করিবার 

পূর্কেই ঈভাপীর উদ্ধার-সাধনের জন্য তীয় গ্রবলতর ভুজ- 

ধল্ের এয়োজন হইয়া উঠিল। ১৮৪৮ খুষ্টান্বের বৈপ্লবিক 

অভ্যু্থান গ্যারিবজ্ডীকে বহু ফ্রিনের নির্বাসনের পরে স্বদেশে 
আনয়ন করিল। তিনি অবিলম্বেই দক্ষিণ টাইরলাভিমুণে 

ভষ্্ীন মেলার শিরুদ্ধে যুদ্ধনাত্া। করিলেন । আহার রাইফল 

বন্দুক সকল অবিরাম অগ্নি উদগীরণ করিয়া শক্রসেনাকে ত্রস্ত 

বাস্ত করিয়া তুলিল। 

গ্যারিবন্ডী পীডঅণ্টরাঞ্জ চার আলবার্টের নিকটে 
বাধ্য করিতে চাহিলেন। ক্ষিন্থ সেই ভীরু নরপতি তাহাতে 
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সহজে সম্মত হইলেন না। তিনি কেবল অন্গ্রহ করিয়া 

গ্যারিবন্ডীকে অস্থায়ী অবৈতনিক সেনাদলের (ভেলাপ্টী যার) 

সৈন্য সংগ্রহ করিবার অন্ধুমতি প্রদান করিলেন। এই আদেশ 

প্রচার হুইবামাত্র দলে দলে স্বজাঁতি-প্রেমিক রণোন্মত্ত অসংখ্য 
ইতালীয় যুবক তাহার পতাকামূলে আসিরণ ঈড়াইলেন | এই 
জাতীয় সেনা লইয়া তিনি অস্টীয্নগণের উপরি ক্রমাগত কয়ে- 

কটা যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। তিনি যে অবশেষে পরাজিত 

হইলেন, সে স্টাহার দোষ নয়। জাতী বিশ্বাসঘাতকতা 

ও জাতীয় সাহায্যের অভাবই তাহার মূল। 
_স্তাহার ও তদীয় সেনার শৌর্ধ্য-বীধ্যে ও দরাদাক্ষিণে 

রণবীর অস্ীয় সেনানায়কেরাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার! 
বিক্রয় লাভ করিরাও, বিজিত গ্যারিবন্ডীর সেনার ভূয়সী 

প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি অক্ুতকাধ্য হইয়া টসন্য 

সকলকে বিদায় দিয়া বিষ মনে ইউনাইটেড ষ্টেটসে যাত্রা! 
করিলেন; এবং তথায় বাণিজ্যোপজীবী হইয়! গুঁভদিনের 

প্রতীক্ষায় বসিয়া রন্চিলেন। 

এমন সময়ে পেফদেশে বুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। পেক্কর ইমন্যাঁঃ' 

পন্য তাহার হস্তে সনর্পিত হইল । তাহাপত আহার বশঃ- 
নৌরভ সমন্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইল । 

পেরুদেশের বুদ্ধের অবসানে গ্যারিবল্ডী শ্বদেশে আবার 

প্রত্যাগত হইলেন ; এনং পুত্রগন সহ ক্যাপ্রেরা দ্বীপে পাঁচ- 

বঙ্নর কাল অক্ঞতবাসে মবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু, 

তাহার কার্বাকব্া মাননিক নৃর্ধিস্তিরথাকিনার নহে। তিনি 

এই দ্বীপে বিস্তুত ক্কৃধিকার্ন)য আরম্ভ করিয়া দিলেন, অনেক 
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পতিত জমির আবাদ আরম্ভ করিলেন এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 

গোলাবাড়ী সকল প্রস্তত করিলেন । অচিরকাল-মধ্যে তাহার 

গুহ ধন-ধন্তে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কৃষিজাত পণ্যনকল নানা" 

স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিবার জন্য একথানি পমুদ্রষান প্রস্তত 
করাইলেন। সময়ে সময়ে তাহাতে চড়িয়া! তিনি স্বয়ং বাণি- 

জযার্থ ইভালীর অন্তর্গত নাইস্ নগরে গমন করিতেন। তাহার 

আদর্শ জীবন, তাহার প্রফুল্ল শ্রমপ্রবণতা, তাহার হৃদয়ের ও 

মনের রমণায় গুখাবলী-অচিরকাল-মধ্যে তাহাকে পরিচিত 

ব্যক্তি মাত্রেরই ভক্তি ও প্রীতির পাত্র করিয়। ভূলিল। ভারতীয় 

যুবক ! চাকরী হইল ন1 বলিয়1, হতাশ হইও না। জন্নী 

ভারতভূষি রত্রগর্ভা। গ্যারিবন্ডীর ন্যায়, জননীর আরা- 

ধর) করিতে শিখ। তিনি বক্ষ£ঃ চিরিয়া শরীরের রুধির 

দিয়] তোমাদিগকে খাওয়াইবেন। ভারতীয় সন্তান হইয়। 

ভোমাদিগকে পরের দাসত্ব করিতে হইবে ন|। 

দাসত্বের মন্মান্তদ আঘাতে জর্জরিত ইতালী আবার মাথ! 

তুলিল। “ইতালী দীর্ঘজীবী হউক 1” ইতালীর জয়! ইত্যাদি 
শব্দে আবার গগন উদেঘোষিত হইল। এই শেষ স্বাধীনতা- 

' সমরে জাতীয় নঞ্জন আবার গ্যারিবল্ডীর দিকে পতিত হইল। 

সেই জাতীয় আহ্বানে গ্যারিবল্জীর আসন টলিল। তাহার 

হৃদয়স্থিত প্রতৃমিত বীর্দ্যবহি জণিয়। উঠিল। স্বজাতির উদ্ধার- 

সাধন-রূপ হতের উন্যাপলার দিন উপস্থিত দেখিয়া তিনি আর 

আপন আশ্রমে স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বদেশের 

শ্বাধীনভা-মন্দিরে বলি দিতে তাহার কিছুই অদেয় ছিল ন1। 

ইতালীর স্বাধীনতা-উদ্ধারের জন্য তিনি নিজের প্রাণ--অধিক 
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কি প্রাণাধিক স্ত্রীপুত্র পর্যযস্তও বলি দিতে গ্রস্তত ছিলেন। 

তিনি বৈপ্লবিক দস্থয ছিলেন না, বিপ্লবকালীন অরাজকতার 

সুবিধা লইয়। পরস্ব লুখঠন করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল ন!। তিনি 

লক্ষ্ীকামী সৈনিক পরুষ ছিলেন না_-আপনার অদ্ভুত বীরত্ব 

দেবাইয়া লোককে মুগ্ধ করিয়া! রাজসিংহাসন অধিকার কর! 

তাহার লক্ষা ছিল না। তিনে রঙ্গালয়ের নায়কের ন্যায় 

মৌধিক অভিনয় করিয়া স্বজাতিপ্রেমের পরাকাঙ্টা দেখাইতে 

প্রস্তত ছিলেন না। তিনি প্রকৃতির সন্তান ছিলেন, তাহার 

স্বদয়ে কপটতা ছিল না, তিনি ইতালীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল- 

বামিভ্েন, তাই ইন্তালীর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তত ছিলেন। 

ইতাঁলীর উদ্ধারের জন্ক প্রকৃতি তাহাকে জাতীয় অধিনেত! 
করিয়া পাঠাইবাছিলেন, তাই আক্গ জাতীয় স্বাধীনতা- 

সমরে সমস্ত ইভালী এক বাক্যে তাহাকে সৈনাপছো ৰরণ 

করিলেন । তিনি প্রাচীন রোমীক্ন ডিক্টেটবের স্তার হলকর্ষণ 

পরিস্ত্যাগ করিরা জাতীয় অধিনেকত্বে অভিষিক্ত হইলেন । 

স্ভিনি কখনই এজ্াতীক বিশ্বাসের অপবাহার করেন নাই। 

নেপোলিয়নের নায় তিনি এই মহভী জাতীয় সেনা লইয়। 

ইতালীর সম্রাট হইতে গারিততেন। কিন্কৎ মেই স্বজাতি- 
প্রেমিকের হদর নিছে পাখি র জন্য ব্যাকুল ছিল ন1। 

নত করিরা তিশি ভিন্র শক্রদ্দগকে ইভাছাশচ্েণন্র হইতে দুরি 

ইসানুয়েলের হস্তে ইতালীর হ গ্রতিছন্দী সাদ্রাজ্য ন্যস্ত করিয়] 
আবার শীনবেশে নিজ দঃপাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

ভিন্টর ইমানুয়েলের তাহাকে অদেয় কিছুই ছিল না। উচ্চ 

পদ,পেন্সন ও জাই গির--একে একে তিনি সমন্তই গ্যারিবন্ডীকে 

বৃ 

উন্না 

৮ 

গ্ঠি 
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দিতে চাহিলেন। কিন্ত তিনি সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিলেন । 
তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্ত অসি নিষোধিত 

করিয়াছিলেন, আজ সে ব্রতের উদ্যাপনা হইল) অননি, 
অসি কোবসাৎ করি! দেই দ্বীপস্থ পর্ণকুটারে গমন করিলেন; 
আবার হলচালন। দ্বারা জীবিকা নির্ধাহ করিতে আরম্ভ করি- 

লেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানেই লোকে তাহার 
জরধ্বনি করিত দেখিরা, তিনি ভ্রমে লোকালয় পরিত্যাগ 

করিয়! নিষ্জন স্থানে বাস আরম্ত করিয়াছলেন। জগতের 

ভাগ্যে শবূপ লোক সচরাচর ঘটে না। ভারতে এন্ধপ এক 

জন লোক জন্মিলে, ভারতের এ ছুর্দশ1 কয় দিন থাকে 2" 

তিনি জাতীয় সেনার অধিনায়ক হইনা লম্বাডীতে গির! 
লম্বার্ডগণকে উল্লেখ করিরা ঘে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, 

তাহাতে তাহার হৃদয়ের ভাব অক্ষরে অক্ষরে লিখিত আছে । 

সে ঘোষণাপত্র এই--“লখাডগণ ! আপনারা নব জীবন 

লাভের জন্ত আহ্ত হইয়াছেন। আশা করি, পন্নসিডীয়া ও 

লেগ্নানে! মমরে আপন1দগের পিতৃপুরুষগণের ন্যায় আপ- 

নারাও এই যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন। এবারও সেই শক্র, ভীবণ 
ঘাতক, নিশ্মন ও লুণ্ঠনশীল, সেই অস্টরীয়গণ! ইতালীর অন্যান্য 
প্রদেশস্থ ত্বদীয় ভ্রাতুগণ একবাক্যে শপথ গ্রহণ করিরাছেন সরে 
তাহারা যুদ্ধে হয় জয় লাভ করিবেন, নয় প্রাণ পরিত্যাগ 

করিবেন। আনন, আপনারাও সেই শপথে আবদ্ধ হউন । 
আমাদিগকে বিংশতিপুরুবব্যাপী দাসত্ব, অত্যাচার ও অপ- 

মানের প্রতিশোধ লইতে হইতেছে । জাতীয় সাম্রাজ্যকে 
বৈদেশিক দাসত্বের কলঙ্ক হইতে বিধৌত করিয়া নিফলঙ্ক ও 

্ 
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পবিত্র অবস্থায় ভৰিষ্যপুরুষের হৃন্তে সমর্পণ করিতে হইবে। 
সমস্ত ইতালীয় জাতি একবাক্যে যে ভিক্টর ইমানুয়েলেছ হস্তে 

জাতীয় নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আমাকে আপনা- 
দিগের নিকটে পাঠাইলেন। তাহার ইচ্ছা আপনারা এই 
জাতীয় শ্বাধীনত।-সমরের নিমিত দলবদ্ধ ও ৰদ্ধ-পরিকর হুন। 

সে পবিত্র কার্যের ভার আমার হস্তে স্তস্ত হইয়াছে, আম্মি 

কায়মনোবাক্যে তাহার সিদ্ধি কামনা করিতেছি । আমি ষে 

জাতীয় সৈনাপত্যে বুত হইয়াছি, তজ্জন্ত আমি আপনাকে 

বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি। ভ্রাত্গণ! আর কেন? 
অন্ত্র'গ্রহথ করুন। ইতালীর স্বাধীনতা-হূর্ধ্য দাসত্ব" 

যেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আপনাদের বায়ব্য অস্ত্রে 

তাহা অরবলম্বে অপসারিত করুন । বে যে ব্যক্তি অন্ত্র-গ্রহণক্ষন 

হইক্াও অন্ত্রগ্রহণে বিরত থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তি জাতীয়- 

বিশ্বাসহন্থা বলিয়া দও-ত হইবে । যে দিন ইতালীর বিচ্ছিন্ন 

পুত্র কন্তাগণ একত্র মিলিত হইবে, ষে দিন অধীনতার ছুর্ভর 

শৃঙ্খঙ্গ ভাহদিগের চরণ হইতে স্বলিত হইবে, সেইদিন ইতালী 

আবার পুর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে! ইউরোপীয় জাছি- 

নিচয়ের মধ্যে ইতালী এক দিন যে উচ্চতম আসন গ্রহণ 

করিয়াছিলেন, সেই দিন ইত্তাঙ্গী সেই উচ্চতন আসন পুন- 

রধিকার করিবে ।” 

এইরূপ উদ্দীপনা-বাক্যে কাহার ভ্বদয় না অগ্নিময় হইয়! 

উঠে! গ্যারিবল্ভজীর এইরূপ উদলিপনাবাক্যে ইতালীর সমস্ত 
প্রদেশেই অষ্টায়গণের খিরুদ্ধে অভ্ভাখিভ হইল। তাহার 
লোহিত কঞ্চক চত্রপ্দিকে বিদ্রোহানল সন্ধুক্ষিত করিতে লাগিল। 

গ 
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দলে দলে ইতাঁলীর যুবকসম্প্রার গ্রহের মায়ায়-_-প্রাণের 
আশায়--জলাঞ্লি দিয়! তাহার অদৃষ্টান্ুসারী হইল। সমস্ত 

ইতালী বেন রণে মাড়ির! উচ্ঠিল! ঝড়ের সম্মুখে ভুলারাশির, 

নার, এই প্রচণ্ড জাতীয় বলের £সম্মুখে-অস্্রীর সেন। উড়িয়া 

গেল। ইতালীগগনে বহুদিনের পরে সৌভাগ্য-তপন পুনরায় 
উদ্দিত হইল । ধন্য গ্যািবল্ডী ! ধন্য তোমার কীর্থি! তুমি 

স্বদেশের জন্য-_স্বাদীনতার জনা-_যাহা করিলে, ইতিহাসের 

প্রতি পত্রে জলদক্ষরে তাছ! লিখিত থাকিবে । তোমায় 

'আদর্শ-পুরষ করিবার জন্য বিধাত। বীরোচিত দেহ, প্রশস্ত 

ললাট, প্রকুল সুখকান্তি, নুবর্ণ বর্ণ, লোহিত ধূসর ছণ 
আকুঞ্চিত কেশরাজি, উজ্জল ঈবং-ধৃগর নয়নন্বয়, সুপরিস্ষট * 

বীথাবিনিন্দিত মধুর স্বর, অনিযন্ত্বত বিনয়নভ্র গতি-- প্রভৃতি 

ষে সকলবাহা সৌন্দর্যো তোমায় বিভুধিত করিয়াছেন, সে 
গুলি কালে সকলই লয় প্রাপ্ত হইবে; কিন্ত তোদার অক্ষয় 

কীর্তি অনন্ত কাল বিরাজমান থাকিবে। 

ম্যাট্সিনি ।* 

পাঠক ! এ যে নিভৃত প্রদেশে একটা সামান্য ও মলিন 
দেবমন্দির দেখিত্তেছ, উহার অভ্যন্তরে ইতাঁলীর মহাপ্রাণ 

ঈ ৯৮০৫ থৃষ্টাবের ২২এ জুন জেনোয়ার অস্তগত ট্রাডা লোমেনিনী নগরে 

এই ষছাপুরুম জন্মগ্রহণ কৃরেন। ভাহাঁর শিতা জিয়াকমো ম্যাটুসিমি এ 

নগরের নেডিফেল কালেজের শারীর বিদ্যার অধ্যাপক ও এক জন বিখ্যাত 

চিকিৎসক ছিলেন । তাহার জননী মেরিয়! মাট্মিনি সৌন্দর্যো। বুদ্ধিমন্তায় 
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নিহিত আছেন। বাহার মন্ত্রবলে ইতালী-শ্রশানক্ষেত্রে শত 
শত গ্যরিবন্ডী স্থষ্ট হইয়াছিলেন; ধাহার সঞ্জীৰন ওষধে 
ইতালী মৃতোখিতা হইয়াছেন ১*ধাহার উদ্দীনায় লক্ষ লক্ষ 

ইতালীয়ের রুদ্ধ রক্তক্রোত তাহাদ্দিগের ধমীতে বৈদ্যুতিক 
বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল; ধাহার প্রদীপ্ত জীবনের অস্ভূত 

আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে সমর সহঅ ইতালীয় যুবক, জনক জননী 
ও দারা স্থত পরিতাগ করিয়। সন্নযাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন ) 

ধাহার মন্ত্রের মোহিনী শক্তিবলে অশিক্ষিত বা অদ্ধশিক্ষিত 

সানানা পদাতিক সৈনাও স্বঙ্াতিপ্রেমে আত্ম-বিসঞ্জন করিতে 

 শিখিঘাছিল ; যাহার দীক্ষাবলে দীক্গিত বুবক বীরের ন্যায় 
' জাড়াইফা বক্ষ পাতিরা1 গুলি ধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি 
দীক্ষামন্থ ও দীক্ষিত ভ্রাতগণের নাম প্রকাশ করেন নাই; 
বাহার চরিব্রগেঃরবে মুগ্ধ হইয়া ইতালীর যুবকগণ দলে 

দলে জন্মভূমি পরিত্যাগ পৃর্বক তণীক্ব মার্সেলিস্স্থিত 

আশ্রমে আয়া উপস্থিত হুইয়াছিলেন; গ্দ্ধ ইতালীয় 

যুবক কেন, বাহার বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য 

পোঁলভডীয়, রুষীর, জঙ্দনীয়। সুইজরলনীয় ও ফরাশীয় বৈপ্ল- 
বিকগণও দলে দলে আসিয়া তদীম় আধ্্রমে উপস্থিত 

হইরাছিলেন ও সাহার নিকটে মন্্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন )-- 

সেই ভগদ্ণ্ডক্ণ ইতালী-সঙ্ীবক মহাপ্রাণ ম্যাট্সিনি এইখানে 
মহানিদ্রায় অভিভ্ত রহিয়াছেন- অকৃতজ্ঞ ইতালী একবার 

সপ পপ ৯ স্পা পাপ পপ পল আক ০ 

ও হৃদয়বন্তায় অনাধারণ রমণী বলয়। স্থিত ছিলেন । শ্যাউ:নন নির্বাসন 
অবন্থয় জননীর নিকট অনেক পহায়তা প্রাপ্ত হন। ১৭২ মালের ৯,ই 

। মার্চ গাইসা নগরে এই ষহাপুরুষের মৃত হয়। 
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সেদিকে তাঁকাইয়! দেখিতেছে না| যিনি গ্যারিবন্ঠীর 
দীক্ষাগুরু ; বিনি গযারিবন্ডীর সহ-সমরিগণ্েরও মন্ত্রগুরু ? 

ঘিনি ইভাগ্গীর জন্য-ইতালীর উদ্ধার-কামনার-_আগীবন 

নৈষ্টি ক ত্রহ্ষনর্থ্য ব্রত গ্রহণ করিরাছিলেন £ বিনি ই-্তাপীর 

শোকে আশৈশব কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন ;) বিনি 

বিদ্যালয়ের কাষ্টমঞ্চকে বসিরা করতলে কপোল বিস্তান্ত করিয়। 

বিষ মনে ইতালীর বর্তমান অনঙ্থু। ভাবিয়া! মঙ্রজল ফেলিরা- 

ছিলেন ও ইতালী উদ্ধারের উপায়চিন্তা করিরাটিলেন; ও 

যিনি ব্যবছারাক্ষীবের পরীক্ষান়্ উত্তীর্ণ হইরাও, ই-ালীর উদ্ধার 
কামনায় নিজের আর্থিক উন্নতির দিকেও দৃষ্টিপাত করেন 
নাই; যিনি পিতার অতুল সম্পন্তির একনাত্র উন্তরাধিকীহী 
হইয়া, ইতাপলীর উদ্ধার কাননার দারিদ্রয-ব্রত গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন) যিনি সেই হুমহং রতের উদ্পাপনার জন্য কারাগাবের 

কম্বল শব্যাকে স্ুকোমল পুষ্পশব্যা এবং নির্বাননকে মুক্তির 

অবস্কা বলিয়! মনে করিতেন ) যিনি নির্বাসন-অবস্থায় ফরাসী 

গবর্ণমেণ্টের নির্যাতনে দিবনে বিল-মধ্যে লুকায়িত থাকিয়। 
বঙ্জনীতে উঠিনা নিজ মনের ভাব লিপিবদ্ধ করির! অপূর্ব 
উদ্দিপনা পূর্ণ প্রবন্ধ সকল “নব্য ইতালী” নামক পত্রিকায় 
প্রকাশিত করিরা অসংখ্য শিষাবর্গ দ্বারা পরদিনে সমজ্ত 
ইনালীতে প্রচারিত করিতেন--ঘে পত্তিকাপ্রচার, ছুদ্দীস্ত 

অস্্ী়ার সমস্ত নিবারণ-চো বিফল করিরাছিল-- ফ্রান্সের 

নিধাতনও নিক্ষল করিয়াছিল? ধাহার প্রদীপ্ত উদ্দীপলাপূর্ণ 
রচনা সকল ইতালীতে মতবিপ্লব উপস্থিত না করিলে-_ইতা- 

লীকে পূর্ব হইতে অগ্নিসয় করিয়া না রাখিপে,বৌধ হয়, 
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সহস্র গারিবন্ডীর অদ্রে্ ইতাঙীর উদ্ধার সাধন হইত না; 
যিনি শরনে স্বপনে, অশনে বনে, নিন্বাসনে নির্যাতনে, 

ধ্যানে জ্ঞানে ইতালী বই জানিতেন ন।$ বিনে বিশ্বপ্রেমিক 
ও বিশ্বনাগরিক হইয়াও, ভবিমা বিধ্রনীণ সাধারণতন্ত্রে 

নেতৃত্ব ও কেন্ত্রত্বে ইভালীকে অভিশিক্ক করার সন্কর পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই: সংক্ষেপতঃ যিনি ইতালীর জন্ত পদে 

পদে মুত্াকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন 7 প্রানোত্নগের লেই 

চঅপুর্ব দৃষ্টান্তস্থল, ইভালারনয়-ভীপিত, মহা প্রাণ ম্যাট নিনি 

এখানে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত রহিয়ছেন, অন্ধ ইভালী তাহ। 

দেখে না । রাঙ্গতান্ত্িহ ইভালী দেই পর্ণ লোকভান্ত্রিক 

দ্যা্সিনির মান্তাম্মা অংগ ও বুঝিয়া উঠিতে পারে মাই, 

তাই দেই বিশ্বপ্রাণ, মহাপুক্রহের পুলা করে না। আবোধ 

ইতখদদী। এক দিন ততানাতক ইহার জগ্য গুরুতর অনুশোচনা? 

ৰরিতে হইবে; এক দেন তোমাকে এই ঘোরতর পাপের 

ঘোরতর প্রান্নশ্চিন্ত করিতে হইবে। মাট নিনি জোমাকে 

ধেউচ্চ আদর্শে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, তুমি আজ 

সেপানে বাইতে চাহিলে না; কিন্তু কাল হউক, পরশ্ব হউক, 

এক দিন ছ্োনায় বে স্থংনের অভিলাধিণী হইঢুতই হইবে, তখন 

তোমার বঙ্গ আবার রুধিরকদমিত হইবে । এবার প্রধানতঃ 

বৈদেশিকগণের রক্তে তোমার বক্ষ কর্দমিত হইয়াছিল, হৃতরাং 
তছ দনোবেদনা পাও নাই । কিঞ্ধ আগামী বারে উভয় পক্ষেই 

ডোম:র পুত্রগণ থাকিবে; সেই রাজত্ব ও সাধারণতস্ত্রের 

বিব'দে তোমার বক্ষঃ ক্ষত বিক্ষত হইবে । যদি সাধারণ- 
তন্ত্রের জর হু, তখন তুমি ম্যাট সিণির পুজা আরম্ভ করিবে। 

৫] 
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গা্সিবর্ঠজীও প্রপমে শাধারণতগ্রবাদী ছিলেন, কিন্ত ভিট্রর 
উনানুইলের গুণে মুগ্ধ হইর। বা উপায়ান্তর না দেখিরা। পরে 

রাজতান্ত্রহ হইয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাট সিনির চিনশলাকা! 

চুম্বকশনাগার ন্যায় সকল অবস্থাতেই সেই এক দিক্ লক্ষ 
করিয়াছিল। এই পিক্দরশনের উপদেশ উল্লজ্বন করির। বিপথ- 
গামী হওয়ার ফল ইতালীকে একদিন ভোগ করিতেই হইবে। 

ভগখন্! অকৃতজ্ঞ ইতালী তোমার পুজা না করুক, 
পবিভ্র-জাত্রবী-সলিল-বিধোত ভারতে তোথার পুজা আঁরন্ধ 
হইয়াছে.। তুমি যে স্বঙ্জাতি-প্রেনের মন্ত্রে ইতালীর যুবকগণকে 
দীক্ষিত করিরাছিলে, আজ দেই মন্ত্রে ভার5-ঘুবক অনুপ্রাণিত 

হইয়াছে । তোলার সঙ্জীবনৌবধে ভারডের শিরার শিখন 

জাবণ সঞ্চার হইতে আরব হইরাছে। মৃতোখিত ইতালী 

সার সপ্্রীবিত ভাঙ্গতেও ক্রমে ক্রমে ছুই একটা জীবন-লক্ষণ 
স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইতেছে । যে শাক্যনিংহের মহিমা! ভারত 
বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া, তাহার অনাদর করিয়াছিল্লেন, 

সেই শাক্যমিংহই আজ জগতের এক-তৃতীরাংশের ঈশ্বর | 

সেইরূপ, তুমি ইতালীতে অনাদূত হইয়াও, ভারতে পুজিত। 

দেব! তাই আক্গ ভারতঘুবক তোমার সমাধিমন্দিরের দ্বারে 

উপস্থিত। চন পরিত্রাঙ্ক যেমন বুদ্ধ গয়ার আসিয়া তীর্থ 

পর্যাটনের চরন ফল লাভ করেন, আন ভারতযুবকও তোমার 

সমাধি দর্শন করিয়া সেই ফল লাত করিল। দেব! একবার 

উঠিয়া পদধূপি দে৪.। একবার দেখ! দিয়! আশীর্বাদ কর-_ 
“ভক্তের মনোবাঞ। পুর্ণ হউক”? !। 
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অর্ ওয়ামিংটন্। 
পাঠক! এখন ইউরোপ ছাড়িয়া একবার আহমরিকার 

চ্ল। দেখ! ছুইজন মহাপুরুষ-_ওয়াসি'টন ও পার্কার-_ 
মার্কিন ভূমির মুখ উজ্জল করিয়। রাখিয়াছেন। প্রথমে যে 
মহায্মার নাম উল্লেণ করিলাম, ইনিই আমেরিকার দাসত্ব- 
বিমোচন করেন। ইহার ভীবনী পাঠ করিলে, হদর ভক্ভিরসে 

আল্লহ হয্। আদর ইহারই জীবনী আলোচনা করিয়। 
আপাততঃ নিবৃত্ত হইব । 

যে সকল ইংরঃজ-পরিবার তিটিশ পিংহেব অত্যাচারে জজ্জ- 
রি হইয়া স্বদেশের মনতায় ভলাপ্রলি দির ক্মাটলা্টিক 

মহাসাগরের পাশ্চাত্য উপকূলে জশ্রন্ন গ্রহণ করেন, ওর়ানিং- 
টনের পৃন্চপুকষ ঠাহাদিগের অনাতম । ওয়ানিংউন বংশ ১৬৫৭ 
থৃং ভাজিনীয়ায় আসিয়া বনতি করেন । ওয়াসিংউনের পিত। 

মেরিল্যাতও যেই বিষয়াদি করিরাছিলেন, এবং মৃত্কালে 

সেই সমস্ত বিষর ভাচার ভয় পুত্রকে বিভাগ করিয়। দেন। 
ওষাসিংটন্ তাহার ভভীয় পুত্র। ১৭০২ খৃষ্টানদের ২২ শে 

ফেব্রুয়ারী তারিপে এই মহাম্মা দন্মগ্রহণ করেন। পিতার 

মৃহাকালে হার বয়ন একাদশ বংসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি 
মেরিল্যাণ্ডের কোন সামান্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া- 

ছিলেন । তথাপি তিনি ভ্রিকোণনিতি ও জরিপ বিষয়ে বিশেষ 

পারদর্শিতা লাত করিয়াছিলেন | বিদ্যালয় ছাড়িয়। তিনি 

একান্তননে কেবল গণিত-বিজ্ঞীনের আলোচনায় নিযুক্ত 

হইলেন । ভ্তিনি লরেন্স নামক ভ্রা্তার ভার্ণন্-গিরিস্থিত আবাদে 
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শীতকাল যাপন করিতেছিলেন, এমন সময়ে লর্ড ফেয়ার- 

ফ্যাক্সের চিন্ত আক করিলেন। লর্ড ফেয়ারফ্যাক্স গপণিত- 

বিজ্ঞানে ও জরিপ কার্ষ্যে তাহার “সবিশেব অভিজ্ঞত। দেখিয়] 

পটোমাক নদীতীরস্থিত সৃবিশাল ভূমিরণ্ডের জরিপ কার্যে 

তাহাকে নিযুক্ত করিলেন । তিনি এই কার্ধা এন্প সুচারুন্রপে 

সম্পর করিলেন যে অচিরকাল-মধ্যে গরর্ণমেণ্টের সর্ডেরারের 
পদে নিধুক্ত হইলেন। এই কার্যে থাকিয়া! তাহাকে 

ক্রমাগত তিন বতসর আলিঘানি পর্বতের নিবিড় অরণ্য মধ্যে 

বিচরণ করিয়া বেড়াইতে হইপ়াছিল। সেই সনয়ে আমেরি- 

কার প্রায় সকলেই রাজতান্ত্রিক ছিলেন। ওয়াসিংটন্ড্তে 3 

রাজভক্কতি এই সময় অচলা ছিল। 

যখন হউনাইটেড্ &েট সের প্রান্তনীম] আদিম অধিবাসিগণ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবন! উপস্থিত হর, এবং ফ্রান্সের 

সহিত ইংলগ্ডের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়, তখন ভার্জিনীর। 
ভাখী বিপদের মাশঙ্কায় সামরিক প্রদেশ সকলে বিভক্ত হয়। 

এই সময়ে ওয়ামিংটন্ মেজরের পদে অভিষিক্ত হইয়া একটা 
প্রাদেশিক সেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। ১৭৫9 খুষ্টাবে 

তিনি ভার্জিনীয় উপসেনার * দ্বিতীয় অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। 

এই বংসরেই প্রীক্ষের প্রারস্তে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। 
এই সমরে ফরাসি সেনাপত্তি কর্ণেল জুমোন্ভিলের অধীনস্থ 
ফরাশি সেনার সহিত ভীহার প্রথন সন্ুখ-যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 

'ফরাশি সেনা পরাঘ্িত হয় ও ফরাসি সেনাপতি হত হয়েন। 

এই বিয়ের জন্ত তিনি তার্জিনীয়ার ব্যবস্থাপক সভা হইতে 
সরা 

31701815. নাগরিক সৈনা যাহা! কেবল হুদ্ধকালে আহ্ত হয়। 
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ধন্যবাদ প্রাপ্ত ও ভার্জিনীয় উপসেনাঁর প্রপান নেতৃত্ব-পদে 

অভিষিক্ত হন । তিনি সেনাপতি পদে বৃত হইয়া এক্ূ্প কৌশল 
ও দক্ষতার সহিত পশ্চাঙপাঁদ হইয়। মহতী ফরাশি সেনার 

করাল গ্রাস হইতে, আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন ধে, ব্যবস্থাপক 
সমাজ তাহাকে ধন্যবাদ ন] দ্রিয়। থাকিতে পারেন নাই। 

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন্ সেনাপতি ব্রাঙ্ডকের সহযোগী 

ক₹ইয়! বুদ্ধে গমন করেন। এই ধৃদ্ধে তাভাদিগের পরাজয় ও 

সেনাপতির মৃত্া হয় । এই দুর্ঘটনার পরে তিনি ভার্ণনস্থ গৈরিক 
আবাসে প্রতাগত হন । ওয়াসিংটনের ভ্রাত। লরেন্সের মুতে 

ভূঃ্ন্গিরিস্থিত তাহার বাবদীর বিষয় উত্তরাধিকারস্থত্রে তাহার 
হন্তগত হয়। এই সম্পত্তি হন্তে পাইয়। তিনি বিস্তুত আকারে 

আতিথ্য ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন । আমেরিকার আদি ই*রাজ 

ওপনিবেশিকের। অতিথি-সতকারকাধ্যে বিশেন আম্থাবান্ 

ছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি ছিল। ওয়ানিংটন পুর্বপুরুষগণের 

সেই কীষ্টি বজায় করিলেন । এই সময়ে ১৭৫৯ খুঃ তিনি জঙ্িস্ 

নামক কোন ব্যক্তির বিধব। রমণীকে বিবাহ করেন। 

এই সময়ে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর ও সবিশেষ মান্য 

গণ্য হইয়া উঠিলেন। এইরূপে স্থখে ও স্বচ্ছত্দে ভাহার বহুদিন 

অতীত হুইল । যে সকল অমানুষ গুণে তিনি পরে জগতে উজ্জ্বল 

ও অক্ষয় কীর্তি লাভ করেন, এখনও সে সকলের তাদৃশ কোন 
আভান পাওয়! যায় নাই। যে জাতীর স্বাধীনতা-সমর উপলক্ষে 

তাহার সেই সক্ল গুণ বিকাশ প্রাপ্ত হস্ব,এবং যে সকল কারণে 
সেই সমরের উৎপত্তি, আমরা এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিৰ। 

আদিম অধিবাসী ও ফরাসিদিগের সহিত সমরে ইউনাই- 



জর্জ ওয়াসিংটন | ৯৫ 

টেড্ ষ্টেটসের সমূহ ক্ষতি হয়। বিখ্যাতনানা সেনাপতি 
উল্ফ এই সমরে হত হন। পীড়ায় ও শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রায় 

ত্রিশ সহল্র জাতীয় সৈস্ভের প্রাণ বিনষ্ট হয়। জাতীয় খণ , 

চলিশ কোটা টাকায় পরিণত হয়। এই স্মরের আংশিক ব্যয় 

নির্ধাহার্থ ইংগুকেও চতুর্দশ কোটী টাকা খণগ্রস্ত হইতে 

হইয্লাছিল, এবং বিজয়লন্ধ রাল্য সকল স্থগ্রতিষিত রাখিবার 

জন্য উপনিবেশে স্থায়ী সেন। রাখিতে হুইয়াছিল। 

যখন সমরে কোলাহল তিরোহিত হইল, ষখন শেষ 

কামানের শব শৃন্তে মিশাইয়া গেল, যখন সমরে হত বীরবৃন্দ 
আপন আপন সমাধি-শধ্যায় শর়ান হইয়। চির-নিত্রার আকন্ছুন্ন 

হইলেন, যখন আহত সৈম্ভ সকল আপন আপন গৃহে আসিয়া 

পরিবারবর্ঁকে আনন্দাশ্রতে ভাসাইল, যখন মহাতেজ। 

পার্বতীয় সেনা আদিম অধিবাধষিগণের নিভৃত স্থান সকলের 

আলোড়নে বিরত হইয়া আপন আপন সৈম্ভাবানে আশ্রয় 

গ্রহণ করিল, সংক্ষেপতঃ যখন সমস্ত আমেরিকায় শাস্তি 

বিরাজিত হইল, তখন ইংলণ্ড ও আমেরিক1 ভাঁবিবার সময় 

পাইয়! বিগত বুদ্ধের ক্ষতি লাভ গণন। আরম্ভ করিলেন। তাহার! 

দেখিলেন, যদিওপ্বিজয়লম্্রী তাহাদিগের করতলম্থ হইয়াছে, 

মদ্দিও তীহাদিগের বিজয়গৌরবে জগৎ ঝলজিত হইতেছে, 
তথাপি তাহার বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন নাই, বরং 

প্রভূত পরিনাণে জাতীয় কুধির ও জাতীয় অর্থ ব্যয়িত হুওয়াক় 

. ভাহার! ছর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এ দিকে ইংলও এই 

সুযোগে জাতীয় খণ পরিশোধচ্ছলে আমেরিকার নিকটে 

মাহায়্য প্রার্থনা করিলেন। 
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এ দিকে বিগত সমরে আমেরিকাও সর্বস্বাস্ত হইয়! পড়িয়া- 

ছিলেন। হ্মৃতরাং তাহারা এক্সপ প্রার্থনায় বড় সন্তষ্ট হইতে 

, পারিলেন না। তাহারা দেখিলেন যে, জাতীয় রুধিরে ও 

জাতীয় অর্থে তাহার্াই এই বিজয় লাঁভ করিলেন। কিন্ত 
ইংলণড আংশিকমাত্র এই ব্যয়ভার বহন করিয়া! এই বিজয়ের 
পূর্ণ ফলভোগী হইতেছেন। ভথাপি তাহার ছুরাকাজ্ষ মন 

পরিতৃপ্ত হইতেছে না । তিনি আমেরিকার উপরে কর ধার্ধ্য 

করিয়া সেই আংশিক ক্ষতি পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন । 
আমেরিকা এত দিন আপনাকে ছ্র্ধল বলিয়া জানিতেন, 

সুতরাং ইংলণ্ডের সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজিয়। সহিয়াছিলেন + 

কিন্ত আজ আমেরিকা আপনার বল জানিতে পারিয়াছেন। 

স্থতরাঁং ইংলগ্ডের অত্যাচার এখন তাহার হুর্কিষহ বলিয়া 

বোধ হইল।॥ বিগত সমরে ওপনিবেশিকের! বিশেষ বীরত্ব 
দেখাইয়াছিলেন। তীহার। স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, বন্দুক 
ধারণে ও কাান চালনে ইংলত্তীয় সেনা অপেক্ষ। তাহার! 

কিছুতেই ন্যুন নহেন। বিশেষতঃ তাহারা রণে একপ অভ্যস্ত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সমর-নিবৃত্ত থাক! যেন তাহাদিগের 

পক্ষে কিছু ক্লেশকর হইয়া পড়িয়াছিল।* আজ রণক্ষেত্র 

আমেরিকবাসিগণের নিকট ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ্বরূপ অনুমিত 

হইতেছে । এই আভ্যন্তরীণ বল বুঝিতে পারিয়াই আজ 

জামেরিকা ইংলগ্ডের সর্ধতোদুখী প্রভৃতায় আপত্তি করিলেন। 
ওপনিবেশিকের দেখিলেন--ইংলগ আমেরিকাকে সামস- 

রিক বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন । সীমান্ত প্রদেশের রাজ্য 
নকলের সহিত অকারণে যুদ্ধ বাঁধাইয়া আমেরিকার ব্যয়ে ও 
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আমেরিকার বক্ষে কতকগুলি ইংরাজসৈন্য ও কতিপয় ইংরাজ 

সেনাপতিকে রণদীক্ষিত করিয়া লইতেছেন। আঁজ আমেরিকা! 

আপনার বল বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই ইহা তাহার অসন্ 

হুইয়৷ উঠিল। ৃ 
ইংলগ্ডের মনে মনে অভিমান ছিল, আমেরিক ওঁপনিবে- 

শিকেরা তাহার সন্ততি, তাহার যত্বে প্রতিষ্ঠাপিত, তাহার 
আদরে পরিবর্ধিত, এবং তাহার বাহুবলে পরিরক্ষিত । ইউ- 

নাইটেড্ ছেঁট্সের কোবাধ্যক্ষ এই চিরলালিত অভিমানের 
প্রভ্যুত্তরে লিখিয়াছেন-_-“ইংলও তুমি বলিয়া! থাক যে, আমরা 
তোমার যত্রে আমেরিকায় স্থাপিত ! না, এ কথ। সত্য নূহ -- 

বরং তোমারই দৌরাস্ম্যে আমর আমেরিকায় অধিবাসিতাঁ 
তুমি বল, আমর! তোমার ন্সেহে লালিত ! না, বরং তোমারই 

অবহেলায় পরিপু্ট । তুমি শ্লাঘ1 করিয়া! থাক- আমরা ভোমা- 
রই বাহুবলে পরিরক্ষিত! না ইংলগু! বরং তোমারই 

গৌরত্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমাদিগকে জাতীয় কুধির ও জাতীয় 

অর্থ ব্যয় করিতে হয় 1* 
এইরূপ ভাব এই সময় আনেরিকাবাসী সাধারণের অন্তরে 

প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমেরিকার আদিম ওপনিবেশিক- 

গণ সকলেই সাধারণতান্ত্রিক ছিলেন। রাজা দেবাহুগৃহীত, 
তিনি মানব নিত্রমের অধীন নহেন-- ইত্যাদি রাজতান্ত্রিক মত 

সকল তীহাঁদিগের হদয়ে স্থান পায় নাই। তাহার! সংখ্যায় 
দুর্বল বলিয়াই অগত্যা ইংলগ্ের আধিপত্য স্বীকার করিয়া 

ছিলেন, কিন্তু তীহাদ্িগের সন্তানগণ এখন আত্মবল বুৰিয়া 
সে অধীনতাশৃঙ্খল ভেদ করিতে কৃতসম্কল্প হইলেন। 

ক 
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এদিকে ইংলগ্ডের লোকে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমেরিক। 

ইংলগডের উপনিবেশমাত্র ঃ সকল বিষয়েই মাতৃরাজ্যের মুখা- 

পেক্ষী ; ভবে তাহার আদেশ মাথা পাতিয়। পালন না করিবে 
কেন? এই ভাবিয়ু তাহারা আইনের উপর আইন জারি 

করিয়া আমেরিকাকে অষ্টপৃঠ্ঠে বাধিবার চেষ্ট। করিতে লাগি- 
লেন। একটী আইন জারি হুইল যে, কেহ ইংলগীয় জাহাজ 
বাতীত অনা জাহাজে করিয়া! উপনিবেশ হইতে ইংলণ্ডে মাল 

আমদানি করিতে অথব! ইংলও হইতে উপনিবেশসমূহে মাল 

রপ্তানি করিতে পারিবে না । ইহাতে ইংলগীয় বাণিজ্যপোতের 

অধ্যঙ্রগণ অতিশয় ধনবান্ হইয়া উঠিতে লাগিলেন । কতক- 
গুলি ছুনীতিকর নিষেধক আইন জারি হইল যে, যে সকল 

গাছের তক্তায় জাহাজ নির্মিত হয়, আপন আপন সীমার বহি- 
ভূত এমন গাছ কেহ কাটিতে পাইবে না; কেহ লোহার 
কারখানা করিতে পারিবে না; কেহ ইস্পাত প্রস্ততত করিতে 

পারিবে না; যে দেশ কীবরে পরিপূর্ণ, সে দেশের কেহ বীবরের 

টুপি তৈয়ার করিতে পারিবে না; কোন কারবারী এক সময়ে 

তুই জনের অধিক শিক্ষানবিশ রাখিতে পাইবে না ইত্যাদি । 

এদ্দিকে বিলাতী মদ ও চিনি প্রভৃতির আমর্দানী বাড়াইবার 

জন্য দেশীয় চিনি, গুড় ও মন প্রভৃতির উপরে বেজায় শুন্ক 

নির্দিই করা হইল । এই সকল আইন অকেজে। হুইয়৷ পড়িয়। 

না থাকে, এই জন্য সন্দিগ্ধ ব্যক্তি মান্রের ঘরে খানাতল্লাসী 
আরম্ত হইল । এই সকল ছূর্ব্িষহ অত্যাচারে লোকে জর্ডরী- 

ভূত, এমন সময় ১৭৬৪ খষ্টাব্দে ষ্ট্যাম্প আইন প্রস্তাবিত 

হইল.। পূর্বে দলিল পত্র ও আদালতের দরখাস্তাদি সাদ 
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কাগজে লিখিলেই হইত ; কিন্তু এই আইন অন্থুপারে সকলকেই 

সাদা কাগজের পরিবর্তে ্টাম্পযুক্ত কাগজ ব্যবহার করিতে 
হইবে । সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্রিকা, পঞ্জিকা প্রভৃতিরও, 

উপরে শুদ্ধ নির্ধারিত হইল। এই আই্টনের পাঙুলিপি ত্রিটিশ 
পাললেমেন্টে অবতারিত হইয়া আমেরিকাবাঁসিগণের ক্রোধানলে 

প্রভাতি প্রদান করিল। আমেরিক1 এক্ষণে একবাক্যে ও 

মুক্তকণ্ঠে ব্রিটিশ পালেষেন্টের এ অধিকার অস্বীকার করিলেন, 
কিন্ত ইংলগডশ্বর জর্জ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক ছিলেন 

না। তাহার প্রভাবে ষ্্যাম্প জাইন হাউন্ অব কমন্স ও 

হাউস্ অবূ লর্ডস্ উভয়ত্রই অবিসংবাদিত ভাবে পাশ হুল। 
ভবিষ্য অভুখানের সম্ভাবনায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটী বিদ্রোহ 
আইনও পাশ হইয়া গেল। যদি আমেরিকার কোন অংশে 
বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা! নিবারণ করিবার জনা ইংলগু 

তথায় যত সৈন্য প্রেরণ করিবেন, এই আইনের বিধানানুসারে 

তথাকার অধিবাশিগণকে তাঁহাদিগের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, 
ল্বকোনল শয্যা, স্ুমধূর পানীয়, শুক কাষ্ঠ, সুগন্ধি সাবান ও 
স্থুনিন্মল বাতি প্রদান করিতে হইবে । 

এই কঠোর আইন জারি হওয়ায় বেন্জামিন্ ক্রাস্কলিন, 
প্রভৃতি মনীষীর হৃদয় বিকম্পিত হইল! তিনি কোন প্রিয়. 
বন্ধুর নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন, “আমেপিকার স্বাধীনতাক্ধা 
অনস্তকালের জন্য অস্তমিত হইল ! এক্ষণে শ্রমশীলতা ও মিত- 

ব্যয়িতার বাতি জালিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ কর ভিন্ন 
আমাদিগের আর কোন আশ! নাই!” সাহদিকতর প্রিয়বন্ধ 
প্রতাত্তরে লিখিয় পাঠীন “ভাই! এক্ষণে আমাদিগকে অন্য- 
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প্রকার বাতি জালিতে হইবে।” প্রত্যুত এই ঘটনার পরেই 

আমেরিকার সর্বত্র বিদ্রোহানল জলিয়। উঠিল। 
« এই সময়ে ক্যাড্ওয়ালার কোল্ডেন্ নামক এক জন 

অশীতিবর্ষবয়স্ক ইংরেদ্দ নিউইয়র্কের গবর্ণর ছিলেন। অতি 

পবিত্রচরিত ও উদারপ্রকৃতি বলিয়া ইচ্ছাকে সকলেই শ্ররন্ধা 

করিত। ইহার সমিতির সভ্যগণও অতি উচ্চমনাঃ ছিলেন। 

এক্প মন্ত্িগণ-পরিবেষ্টিত হইয়াও এবং এরূপ মহদাশয় হইয়াও 
এই প্রবীণ শাসনকর্তীকে রাজশাঁননের অনুরোধে লোক সাধা- 

রণের অভ্যুতানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল । 
ইত্্চাসে এই জন্য তাহার নাম স্বাধীনতার শক্র বলিফ়। 

কলঙ্কিত হইয়াছে। তিনি দ্বাবীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান 
হইলেন বটে, কিন্ত সে গতিরোধ করণ তাহার সাধ্যাতীত হইয়! 

পড়িল। স্বাধীনতার অনুকুল সম্প্রদায় চতুর্দিকে দলবদ্ধ হইতে 
লাগিলেন। সংবাদপত্র সকল মিশ্মোক পরিত্যাগ পূর্বক অকুতো- 

ভয়ে আমেরিকার ন্বাধীনতা ঘোষণ করিতে লাগিল । ইংলণ্ডের 

সহিত বিচ্ছেদ অপরিহাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা তাহারা 

নুক্তকণ্ঠে বলিতে লগিলেন। ১লা নবেম্বর গ্র্যাম্প আইন 
প্রচারের দিন স্থির ছিল। সেই দ্িনযত নিকটবন্তী হইতে 

লাগিল, ততই আমেরিকার অধিবাসিগণ অধীর হইক্প। উঠিতে 

লাগিলেন। চতুপ্দিকে সভা বদিতে লাগিল, পথ ঘাট লোকে 

পরিপূর্ণ হইল । আবাল বৃদ্ধ বনিতা দেশের জন্য, স্বাঁধীন- 

তার জন্য--প্রাণথ বিসর্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল । ধন্য 

্বজাতিপ্রেম! ধন্য ্বদেশাহুরাগ ! 

৩-এ অন্টববর একটী মহতী জাতীয় সভার অধিবেশন 
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ইইল। এই সভায় ষ্ট্যাম্প আইনের বিরুষ্ধষে ব্রিটিশ পালে- 
যেন্টের নিকটে এক খাঁন জাবেদন পত্র পাঠান স্থির হইল । 

দেশের সমস্ত বড় লোক ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন। জেন্স্ 
ইভার্স্ নামক এক ব্যক্তি ষ্র্যাম্প বিলি করিবার ভার প্রাপ্ত 
হইয়। ইংলও হইতে আপিয়াছিলেন। তাহাকে অগত্য। কশ্ব 
পরিতাগ পূর্বক দেশে ফিরিয়া যাইতে হইল । 

নিউইয়র্কের ছুর্গের নাম ফোর্ট পেন্ট জর্ | ২৩এ অক্টোবর 

ইংলও হইতে নূতন গ্র্যম্পি সকল আনিয়া এই ছুর্গে সংরক্ষিত 

হইলে, এই ছুর্দের উপর আক্রমণ দন্ডাবনা করিয়া ইংরাজেনা 

ইহার রীতিমত জীর্ণ সঙ্কোর করিলেন, এবং ইহাকে পূর্বাপেক্ষা 

ভধিকতর স্ুসংন্মিত করিফ়া জইলেন । ছুর্দের কামান উলিক 

মুখ নগরাভিনুখে সন্ডাণিত হইল, এবং ইংসওায় র"তবি সকল | 

বণষক্জ'য় সঙ্সিত হইরা নগবের বন্দরে জনিয়া লাগিল ॥ 

নিউইয়র্ক অবরুদ্ধ নগরীর আকার ধরণ করিল। কিন্তু 

আমেরিকাবাদীর1 ইহাতে ভীত না হইয়া দলে দলে নগরে 

আগিয়া জুটিতে ল'গিলেন । ধিনি-যে অন্ত্র পাইলেন, লইয়া 

নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। র্রিটিশ কামানরাঁজি যেন 
মন্ত্রোষধিরুদ্ধবীধ় দর্পের ন্যায় অকণুণ্য হইয়। রছিল। কেন 
না শক্র হইলেও ইংরাঁজসেনাপতির এত লোঁকের উপরে গোলা! 

চলন করিছে হৃদয় বাঘিত হইল । ক্রমে জনত। এত বাড়িয়! 

উঠিল যে ইংরাঁজেরা বিদ্রোহিদিগের হস্তে সমস্ত ্ট্যাম্প অপণ 

করিতে বাধ্য হইলেন । অবশেষে ইংলিশ পালেমেন্টকে ষ্ট্যাম্প 

আইন অগত্যা রহিত করিতে হইল। কিন্ত অবিলম্বে আর 

একটা আইন জারি হইল; তাহা তুল্যরূপ দূমিত ও তুল্যরূপ 
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আপত্তিকর । এই আইন কাচ, কাগজ ও প্রধানত: “চার 

উপরে কর ধাধ্য করিয়া দিল। ইঠ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অঙ্ধ- 
ভি দেওয়া হইল-ইংলগ্ডের যে চা তভীগ্গারা আমেরিকার 

পাঠাইভেন, আমেরিকাবানিদিগকে সেই 'চা'র উপরে প্রতি 
পাউণ্ডে তিন পেন্স করিয়া শুন্ক দিতে হইবে। কিন্তু আমে 

(িকাবাসীরাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এঁ চা কখনই আমেরিকায় 
নমাইতে দিবেন না। 

গুভিডেনস প্রদেশের অধিবানীরাই বর্প্রথমে এই চার 
আমন্ংনীর বিরুদ্ধে অভুাখিত হইল । এক দিন নগরের মধ্যে 

ঘোসুণ। হইল--হিনি যে ঢ1 কিনিয়াছেন, লইয়া বাজারে আসি- 

পবন ; আঙ্গ রাত্রি দশটার সময্নে সেখানে এক অস্ত ভগ্রিকাগু 

উপন্দি্ত হইবে। তরবিবাসীরা সঙ্কেত বুবিতে প!রিয়া। সকলে 

যদ্নময়ে ন্ধাস্থানে আগিয়া 51 সমপণ করিল । রাত্রি দশটার 

ননয়ে ঢা-্জপে অগ্রিপ্রদান করা হইল। বিশ্বাবন্থুর প্রচণ্ড 

শিরায় দশ দিকৃ আলোকিত হইল । লোকে নঙ্কল্প করিল, 

কিছুতেই বাজারে চা জ'নিতে দিবে না। যদি কোন ইংরাজ 

বণিক সশন্ব-পুরুষপরিরক্ষিত অবস্থায় চা আনিয়া বাজারের 

গুদমে বাধিত, জমনি বাত্িতে গুদামে স্বাগ্তন লাগিত । 

ফিলাডেল্ফিয়া নগরে চার জাহীজগ্তলি নদীমুখেও প্রবেশ 

করিতে সাহস করিল না। বেমন অবস্থার আপিয়াছিল, সেই 

অবস্থার ইংলগ্ডে কিরিয়া গেল। নিউইয়র্কে সেনার সাহায্যে 

চা নামান হইল বটে, কিন্ত কেহ চাঁ কিনিল না। কারণ, 

ঘোষণা হইয়ছিল যে, যে চা কিনিবে, তাহার মন্তক যাইবে। 

চা্লন্ টাউনেও এ রূপেচা নামান হইল, কিন্ত ক্রেতা না 
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ভ্ুষ্টায়। 51 গুদামে পড়িয়। পটিতে লাগিল, এবং অবশেষে আগ্সি- 

দগ্ধ হইল। বোষ্টনেই সর্বাপেক্ষা! অধিক গোলযোগ উপস্থিত 

হয়। এখানে গবর্ণর ও তাহার বদ্ধুবর্গের উদ্দেশে চা পাঠান 

হয়। আ্সতরাং ইহ। নানাইবার জন্য বিশেশ উদ্বোগ হইবে 

ভাবি, লোকে বিশেষ প্রতিবিধানের চে] করে । এক স্ুবি- 

মল প্রশান্ত রজনীতে “চার জাহাক্গগুলি বোনের বন্দরে আসিয়া 

লাগিল । “যমন বন্দরে আপিয়া লাগিল, অমনি তিন শত বোষ্টন- 

বাসী বালক ছন্মবেশে সেই মকল জাহাজের উপরে গিয়৷ পড়িয়া 

চর বান্সগুলি ভাঙ্গিয়া ঢরিয়! সব ঝুপঝাপ করিরা জলে 

কলিয়। দিল। বক্ষকেরা প্রথমে বাধা দিয়াছিল, কিন্ত -স 

অগ্নিশ্ব,লিঙ্গ গুলির নিকট পরাস্ত হইয়া গেষে চিত্র/পিতের' ন্য। বর 

দডাইরা দেখিতে লাগিল । এইক্পে তিন শত বত্রিশটী বাকৃম 

ভগ্র ও জলে প্রর্মিপ্ত হইল । 

এই বার ইংলও পদদলিত ফণীর নায় গর্জিয়া উঠিল। এই 

নত্বাদ ইংলগ্ডে পৌ ছিবামাত্র ত্রস্থির হইল যে-যে কোন রকমে 

হউক, উপনিবেশ গুলিতে ইংব্রাক্ব-প্রভ্ুতা ও আইনের মর্যাদ। 

পুনম্থ(পিত করিতেই হইবে | বোনের ধ্বংস স্থিরীকৃত হইল । 

বোষ্টনের উপরে হুকুম জারি করা হইল যে, যত ঢা নছ করা 

হইয়াছে, সমস্তের মুল্য দিঙে হইবে । োষ্টনের মহিত 

সর্কবিধ বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। কষ্টম হাউস প্রভৃতি সালেমে 

লই যাও! হইল। কিন্তু নে বাণিজ্যে নালেমের লোকে 

বোনের প্রতিছন্দ্ী হইতে চাহিল ন।। সমস্ত আমেরিকা 

বোষ্টনের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। চতুদ্দিকে 

লোক সকল এ নগর হইতে ও নগরে যাইতে লাঁগিল। মর্কাত্র 



১০৪ আত্বোৎ্মর্গ। 

বিশ্ববাপী অসন্তোষ ও বিরাগের ভাব পরিলক্ষিত হুইজে 

লাগিল। বহুদিনসংকদ্ধ ক্রোধ, ন্বজাতিপ্রেম, স্বাধীনতা স্পৃহা 
যুগপৎ উদ্দীপিত হইয়া সমস্তজাতিকে যেন একশরীরী করিয়া 

'ইংবাজদিগের বিরুদ্ধে অত্যুখিত করিল। , 
বোষ্টনে আর একটা ঘটনায় সদ্ধুক্ষিত বিদ্রোহানল আরও 

প্রজ্বলিত হইয়! উঠিল । এক দিন ইংরাজ সৈনিকগণের সহিত 

নগরবাসীদিগের হাতাহাতি বাঁধিল, তাহাতে জাতীয় রক্ত 

পতিত হইল । শীতল ধবল বরফের উপরে ৩সই লোহিত 

রন্তু পতিত হইয়া যেন ই.লণডের ধবলযশে কলম্কারোপ করিল । 
এই ঘটন'য় নমস্ত অমেরিক। অগ্নিময় হইয়া উাঠল। ইংলগ্ডের 

ল্সারয়পরতা, জাতীয় গৌরব, মন্ুষা্ব_সমস্ত যেন আটলান্টিক 
পর্ডে নিমক্ষিত হইল । সমস্ত অংনেরিক1 সমন্গরে এই ঘট- 

নার প্রতিবদ করিলেন। নে স্বর আটলার্টিক বক্ষ বিদারিরা 

ইংলগ্ডে গমন করিল । কিন্তু ইংলগ্ডের হৃদয় ইহাতে গলিত হইল 

ন1। ইংলগ্ড অমেরিকার শ্বাবীনত'র ধ্বংল সাধনে কুতসন্কর 

হইলেন। উভয় পালেমেন্টেই ইংলগেশ্বর তৃতীয় জনকে 

বুকাইলেন যে. আমেরিকা! অনেক দিন হইতে স্বাধীনতার 
জন্য স্থির-দস্কস হইছিল, কেবল নামর্থ্য ও স্তবিধার জন্য 
অপেক্ষী করিতেছিল। এন্দণে বেষ্ট রাক্ষসী স্বাধীনত।-স্পৃাকে 
সতিকাগারেই বিনাশ কর। প্রঙ্েক ইংরাজেরই অবশ্য কর্তব্য 
কর্ম; সুতরাং যে কোন দুল্যে ও যে কোন বিপদে হউক, ইহা 
প্রত্যেক ইংরাজেরই নাধনীয় । 

এদিকে আ'মেরিকাবাপীরাও আম্মরক্ষার জন্য প্রস্থত 

হইতে লাগিলেন। প্রাচ্গগনে ভীষণ মেঘ উঠিয়াছে দেখিয়াই, 
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ভাহার। স্থির করিলেন যে পশ্চিমাভিমুখে প্রবল ঝটিকা বহ্তিবে। 

নান! স্থাসে জাতীয় সভার অধিবেশন হইতে লাগিল । সকলেই 

মুক্ত তন্তে চাদ দ্রিতে লাগিলেন । দলে দলে সৈন্য সংগৃহীত, 

হইতে লাগিল । বৈপ্লবিক কর্মচারিগণ মনোনীত হইতে লাগি- 

লেন। আমাদের প্রবন্ধের অধিনায়ক জঙ্জ্ঞ ওয়ািংটন সেনা- 

পতির পদ্দে অভিষিক্ত হইলেন । আমেরিকা এতদিন অনেক 

কোমল উপায় অবলম্বন করিয়। ব্যর্থ হইয়া এক্ষণে শাণিত অসি 

ঘারা অদ্ুষ্ট পরীক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। 

ফিলাডেল্ফিয়া নগরে একটী জাতীয় মহতী সভার অধি' 

বেশন হইল । আমেরিকাবানীর] এখনও প্রকাশ;রূপে, 

ইৎলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন ন1 বটে, কিন্ত তাহার! 

জাতীয় দায়িত্বে খণ নংগ্হ ও অতি ত্বরা সহকারে যুদ্ধের 

আয়োজন করিতে জারস্ত করিলেন । 

তখন ব্রিটিশঞ্সেনাপতি গেজ সাহেব বোষটন্ নগ্গরে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। পাছে তিনি সসৈন্য আমেবিকার অভ্যন্তরে 

প্রবেশ করেন, এই ভয়ে জমেরিকাবাসীরা তাহাকে বোষ্টন্ 
নগরে অবরুদ্ধ করিতে কৃতসংস্কল্প হই.লন । জর্জ ওয়ানিঃ- 

টনের হন্তেই এই গুরু ভার পড়িল। আমেরিকানেরা বোষ্টন্ 

অবরুদ্ধ করিবে, এই সংবাদ যখন বোষ্টনে উপস্থিত হইল, তখন 

ইংরাজের কিঞ্চিৎ বিশ্মিত হইলেন। তাহারা এ কথা কিছু- 

তেই বিশ্বীন করিতে পারিলেন না । তাঁহার ভাবিলেন, যখন 

ভাহাদ্িগের পুণ্রীকৃত খাছযসামগ্রী রহিয়াছে, ও নগর ছূর্গ- 

সংরক্ষিত রহিয়াছে, তখন বিদ্রোইদিগের নিকট হইতে তীহা- 

দিগের কোন ভয়ের জা*স্কা নাই। অপর ব্রিটিশ সেনাপতি 



১০৬ আত্বোৎসর্থ | 

হাউএরও এই বিশ্বাম ছিল। ন্তরাং নির্বাণোন্থুধী দীপ. 

শিথার ন্যায় তাহাদিগের প্রমোদ-প্রিয়তা এই মুমূযুকালে 

,অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই সময় একটী রঙ্গালয় 
নিশ্মিত হইল; বলের * ধুম পড়িল গেল! প্রহসন, 

বার্লেন্ক, মাস্কুইরেড প্রভৃতির জন্য ধড়াঁধড় চাঁদা উঠিতে 
লাগিল। উক্ত রঙ্গালয়ে একরজনীতে “বোষ্টন অবরুদ্ধ” নামক 

একথানি প্রহ্দন প্রণীত ও অভিনীত হইতেছিল। তাহাতে 

একটা দুশো সেনাপতি ওয়াসিংটনকে বিকলাঙ্গ অবস্থায় একটা 

প্রকাণ্ড পরল মাথায় দিয়! একখানি মর্চ ধরা! তরবার হস্তে 

একজন মাত্র পুরাতন বন্দুকধারী ভৃত্য সমতিব্যাহারে রঙ্গমধ্ে 
তবতারিত করা হইয়াছিল । এই অংশটুকুর অভিনয় হইতেছে, 

এমন সময় একজন সার্জন সহনা রঙ্গস্থলে আসিয়া উচ্চৈ:- 
রে জানাইল যে, আমেরিকানেরা আনিতেছে। দর্শকমগুলী 

প্রথমে ইহা অভিনয়ের অংশ মনে করিয়া অসম্ভব হাসিয়। 

উঠিল। কিন্তু অচিরকাল-মধ্যেই তাহাদিগের সে ভ্রম দৃরী- 
কৃত হইল । সেন্পতি হাউ মুহূর্ত মধ্যে আসিয়া সুদ্রঢ় ও 

গন্ঠীর স্বরে আদেশ করিলেন “কর্মচারিগণ ! অবিলম্ষে সশঙ্্ 

আপন আপন স্থানে গমন কর।” সেই হর্ষ, সেই প্রমোদ, 

সহসা বিষাদে পরিণত হইল (93% 0608009 9517)996.) | যথার্থই 

তখন বোষ্টন অবন্ষদ্ধ হইয়াছিল, যথার্থই ওয়াসিংটন সসৈনা 

ব্রিটন্দ্িগকে আসিয়া ঘিরিয়াছিলেন। বোনের অবরোধ 

কয়েক মাস ধরিয়। রহিল। বস্কার্স পাহাড়ে ইংরাজদিগের 

নহ্কিত আমেরিকানদিগের একটী যুদ্ধ হয়, তাহাতে বিজয় লক্ষ্মী 

৯8808, প্রমোদ নৃত্য 11011111000 
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আমেরিকানদিগেরই অঙ্কশায়িনী হন। ইংরাজের1 ওয়াসিং- 
টনের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তাহাদিগকে অক্ষত 

শরীরে নগর ছাড়িয়া যাইতে দেন, ভাহ! হইলে তাহারা নগরের, 

কোন ক্ষতি না করিয়া নগর ছাড়িয়া চলিয়। যাইতে প্রস্তত 
আছেন । ওয়াসিংটন এ প্রন্তাবে সম্মত হইলেন । ভ্বদনুসারে 

ইংরাঁজের ১৭৭৬ খ্রীষ্টান্বের ১৭ই মার্চ নগর পরিত্যাগ পূর্বক 
হ্যালিক্যাম্ম যাত্র! করিলেন । 

এই শ্বাধীনতাসমরে ওয়াসিংটন যে অদ্ভুত অবদান- 
পরম্পরা সম্পাদন করিয়াছিলেন, বীরত্বের ও আত্মত্যাগের যে 

উজ্জ্বল দুষ্টান্ত সকল রাখিয়। গিয়াছেন, সে সকল আন্ুপূর্বিক 

বর্ণনা কর! এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে । আমর! কেবল প্রধান প্রধান * 
দুই চারিটা ঘটন। উল্লেখ করিয়া এই জীবনী সমাপ্ত করিব । 

ইউনাইটেড ষ্টেটুসে নিউইয়র্ক একটী প্রধান নগর । 

ইংরাজের তাহার উপর আক্রমণ করিবেন শুনিয়। তাহার 

রক্ষার্থ ওয়াসিংটন তথায় গমন করিলেন। তাহার সহিত 

১৭০০ মাত্র সৈন্য ছিল। ২২এ আগ ইংরাজ সৈনা নিউ- 

ইয়র্কের অনতিদূরবর্ভী আইল্যাণ্ড নামক দ্বীপের উপকূলে 

নামিয়াই আমেরিক শিবিরাভিমুখে অতিযাঁন করিল | ইংরাজ- 
সৈন্য আমিতেছে দেখিয়া আমেরিকানের! ছূর্ব-দ্ধিক্রমে শিবির 
পরিত্যাগ-পূর্বাক তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল । এই সময় 

সেনাপতি কিন্টনন অনা দ্রিক হইতে আর এক দল ইংরাজসৈন্য 

লইয়।! আমেরিকান্দিগকে আক্রমণ করিলেন॥ ন্ুতরাং 

তাহাদিগের পঙ্গায়নের আশ পর্যযস্ত রহিল ন1। ছুই সেনার 

মধ্যে পড়িয়া সেই আয়েরিক সৈন্য ভন্মীভূত হুইয়! গেল। 



১০৮ আত্বোৎ্সর্গ। 

সহস্র সৈন্য রণবন্দী হইল। অল্পসংখাক মাত্র রক্ষা পাইয়া 

পরাজয়বার্তা গৃহে লইয়া গেল । 

আমেরিক সৈন্য যুদ্ধে পরাস্ত হইল বটে, কিন্তু নিউইয়র্ক 
এখনও ওয়াসিংটনের হস্তে রহিল। ইংরাজের! এই নগর 
অধিকার করিবার জন্য কৃতসংস্কক্প হইলেন । ওয়াসিংটন উপ- 

কূলে সৈন্য রাখিলেন-_ উদ্দেশ্য ইংরা্জ নৈনাকে জাহাজ 

হইতে নামিতে দ্রিবেন না । তিনি ম্বয়ংও ছুই রেজিমেন্ট 

সৈন্য লইয়া দূর হইতে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। 

ইংরাজসৈন্য আরিভূতি হুইবামাত্র আমেরিকানেরা ভয়ে পলায়ন 
করিল-_একটী মান বন্ধুকে আওয়াজ হইল ন1। বন্দুকের 
গুলি বন্দুকেই রহিয়। গেল। ওয়াসিংটন অল্পমাত্র আন্ু- 
যাত্রিক সহ রণস্থলে পড়িয়া রহ্িলেন। তিনি নিজ সৈন্যগণের 

কাপুরুষতায় এত দূর বিরক্ত, ছুঃখিত ও হতাশ হইয়াছিলেন 
যে, কাতরম্বরে বলিয়াছিলেন যে, 'এই সকল লোক দ্বারা 

কেমন করিয়া আমেরিকা! স্বাধীনতা পাইবে ? তিনি যে সময় অশ্ব- 

পৃঠে আদীন হঙ্টয়া এই কথা ভাবিতেছিলেন, সে সময় তিনি 

শক্রসৈন্য হইতে অশীতি-পাদ-পরিমিত দূরে অবস্থিত ছিলেন। 
ওয়াসিটনের রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যইতে যেন কষ্ট 

হইতেছিল। কিন্ত তাহার আহ্ুযাত্রিকের বিপদের আশঙ্কা 

করিয়া তাহার অশ্থের দুখ ফিরাইয়। দ্বিল, এবং অশ্বের বল্গ! 

ধরিয়া টানিয়া ভাহাকে সবেগে রণস্থল হইতে লইয়! গেল। 

পরদ্দিন ইংরাজদিগের সহিত একটী সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে 

আমেরিকানেরা জয়লাভ করেন। ইহাতে তাহাদিগের বিলুপ্ত 

গৌরব কিঞ্িৎি পুনরুদ্ধত হয় । পরাজিত হইয়াও ইংরাজ-দৈনা 
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ঈংযার আঁধিকাবর্শতঃ আমেরিক টৈন্য ভেদ করিয়! 
মর্গর মধ্যে প্রবশ করিল । নিউইয়র্ক রাজতীস্তিক দল মহো* 

প্লাসে ইংরাজটট্সনাগণকে গ্রহণ করির্েন। তাহার পর উপযু'ধপরি . 
কয়রাজি নগরে অগ্নি লাগিক়্। নর্গরের তৃতীয়াংশ তশ্বরাশিতে 
গরিণত্ত হইল । 

ওয়াসিংটন্ মিউইয়ার্ক গরিত্যার্গ করিয়া হার্ধেম নগরে 
শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। তাহার সৈম্তমধ্যে গভীর হভাশ- 
তার ভাষ দের্দীগ্যমান হইল। ইংরীজষ্টঈন্ত তাহাদিগের 
অনুসরণ করিল । তীহারী পর্দে পর্দ পরাজিত হইয়া অব- 
পেঁষে নর্খ কসিল পাহার্ডের পিখরে আশ্রয় গ্রহণ ফরির্পেন। 
বিয়্পক্ী এক্ষণে সম্পূর্ণগূপে ইংরাঁজদিগের কয়ভলস্থ হইল” 
ইং£রজেরা! ঘোষণা] ফরির্লিন ধে, যে সকল বিধর্জাহী ৬৭ দিন 
মধ্যে অস্ত্র গরিভ্যাঁগ কফরিষে। তীহাদিগতক সম্পূর্রপে মা 
করা যাইবে । 

এই হতাঁশতার সময় ওয়াসিংটম আমেরিকার একার 
জাশীছিলেন। আমেক্িকান্ মহাঁসভা তীহীকে ডিকৃর্টেটর- 
পর্দে অভিষিষ্জ করিবার সন্ধল্প করিলেন, তিনি তাহা স্বীকার 

করিলেন । কিত্ব সে অবস্থীয় কিছু করিয়া উঠিতে পারিবন 
গ্রূর্প সীহস তিন্নি ভিন্ন জার কেহ করিভে গাঁরিত কি ম1 
সন্দেহ । 

ওয়াঁসিংটনের সৈর্ভের ছরবস্থারি ইয়তা ছিপ নী| তাহা, 
দি্ঘগর পায় জু ছিন্ন ন, গায় ভর্গি বস্ত্র ছিল মী) সুষ্তরীং 
মর পরে) নগী চোঁহে ভীহীদির্গকৈ হিমানীসমছ্ছাদিভ গিরি 
গর্থ ও গিরিখৃর্ধে পলাইয়ী বড়ীহি$উ ইইয়াঃছ। জমীহাটর ও 
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অনিদ্রার তাহাদিগকে কতদিন যাপন করিতে হইয়াছে। 
স্বয়ং সেনাপতি অভুক্ত ও অনিদ্র থাঁকিতেন বলিগ্না তাহার! 

সে ক্লেশ সহিতে পারিত। ভাল শিক্ষা ছিল ন1, ভাল অস্ত্র 

শস্ত্র ছিল না বলিয়। ওয়াসিংটন নিজ সেনাকে সমতল ক্ষেত্রে 

শত্রগণের সম্মুখীন করিতেন না। দিবসে পর্বত গুহায় লুক্কা- 
স্িত থাকিয়া রজনীতে অতর্কিতভাবে ইংরাজশিবিরে পড়িয়। 

তাহাদিগকে মারিয়া! তাহাদের খাদ্য-সা মগ্রী, অন্ত্রশন্ত্র ও পরি- 

চ্ছদাদি লইয়া পলায়ন করিতেন। মহাসভা তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র 

অর্থ বা খাদ্য-সামগ্রী দিয়া সহায়তা করিতে পারিতেন ন|। 

_ সুতরাং এ সমস্ত তাহাকে নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত । 

কোন দেশের কোন সেনাপতিকে এরূপ অস্থুবিধা ভোগ 

করিতে হুইয়াছিল কি না সনেহ। কিন্তু তাহার অতিমান্ুষ- 

শক্তি বলে তিনি ক্রমে ক্রমে এ সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটাইয়। 
উঠিলেন। তাহার সৈস্তের1 ক্রমেই রণদীক্ষিত হইয়া উঠিল, 

হত শত্রর অস্ত্র শন্ত্র ও পরিচ্ছদে ক্রমেই তাহারা স্থসজ্জিত হইয়া 

উঠিল। বীরত্বে ও স্বজাতিপ্রেমের ভাবে তাহার। ক্রমেই 

রণোম্সন্ত হইয়া! উঠিল। এতদ্রিনের কষ্ট যন্ত্রণায় ওয়াসিংটনের 

সৈন্যগণ স্বদেশের মঙ্গলার্থ আত্মবলি দিতে প্রস্তত হইল। 
শব-সাপনায় সিদ্ধ হইয়া! ওয়াসিংটনের সৈন্যগণ এখন 

শত্রটসন্যের সম্খুর্থীন হইল। জলে স্থলে একেবারে তুমুল 
গ্রাম বাধির। গেল। 

চল পাঠক, একবার কল্পনা-বলে ব্যোমযানে উঠিয়া সেই 

সনয়ের ইউনাইটেড ষ্রেটসের অবস্থা দেখি । এ দেখ সমস্ত 

আমেরিক। ছলে স্থলে যেন একটী প্রকাও যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়। 
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বোধ হইতেছে । এ দেখ! ইংরাজ রণতরি বক্ষঃ স্বীত করিয়া 
পতাঁক1 উড্ডীন করিয়া! আমেরিকান্দিগের বিরুদ্ধে ধাবিত 

হইয়াছে, আর আমেরিকানেরা ভীষণ তোঁপধ্বনি করিয়! 
তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে । এ দেখ! আর 
একখানি ইংরাজ জাহাজ শ্বেতপাঁলরাঁজি বিস্তার করিক্না নিউ- 

ইয়াকের বন্দর ভইতে ভার্জিনীয়াভিমুখে ধাবিত হইয়াছে । খ 
দেখ! ইহার সৈনিকের উপকুল-বিভাগ বিধ্বস্ত করিয়! 

লুনার্থ দেশমধ্যে প্রবেশ করিল। এঁশুন! পীড়িত ও মুমূর্ষ 
ইংরাজ সেনাগণের আর্তনাদে গগণ বিদীর্ণ হইতেছে। 
দেখ! জর-রোগে আক্রান্ত হইয়া! ইংরাজ-সৈন্য দলে দলে 

মরিতেছে, তথাপি লুণ্ঠন হইতে নিবৃদ্ত হইতেছে ন|। 

আবার এ দেখ! আমেরিকানেরা কোথা হইতে হঠাঁৎ 
আসিয়া বিটিশ শিবিরে পড়িয়া তাহাদের কামান, বন্দুক, 
তরবারি ও দ্রব্য-সামগ্রী কাড়িয়! লইয়া যাইতেছে । এ দেখ! 
আর এক দল আমেরিকান তিমি-বোটে ও ছোট ছোট ট্রামারে 
করিয়া আসিয়া ইংরাজাধিকৃত উপকুল-বিভাগে পড়্িয়! 

ইংরেজেরও দ্রব্য-সামগ্রী লুট করিয়া লইয়া যাইতেছে । যে 
সেণ্টজর্জ ছুর্গের লোহিত ক্রসের নিকট একদিন প্রত্যেক 

আমেরিকান্ নতশির হইতেন, আজ সেই সেণ্ট জর্জের দ্রিকে 
কেহ জ্রক্ষেপও করিতেছে না। এ যে সহম্র-বজ-নাদী কর্ণভেদী 

শব্দ শুনিলে, উহা! একটা হূর্গ উড়িয়া! যাইবার শব্দ । আমেরি- 

কানের সুড়ঙ্গ কাটিয়া ইংরাজ-ছুর্গের নিয়ে গিয়া বারুদে গর্ত 
পৃরিত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করায় এ হূর্গ উড়িয়। 
গেল। এ দেখ! আমেরিকানের! আর একটী ইংরাজাধিকৃত 
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নগরে উপয় গোলাবর্ষণ করিতেছে । আবার তা একদিকে 
দেখ! তর একটা গত্তক্ষে্ দেখিতে দেখিতে ঘবক্তক্ষেত্রে 
পরিণত হইল। এ্ীদেখ! চুই সেন! কি দুলা দুটিতে পর. 
পপয়ের গতি পর্যবেশণ করিতেছে, এবং তীযগ লম্ফে পদ্বস্পয়ের 

উপর পড়িয়া পরম্পয়কে ছির ভিগ্ন করিত্বার জমা কি একা গ্রড়ান় 

শহিদ অবলয় প্রতীক্ষা করিতেছে! উভয়েয় ্নণবিষন্মিণী প্রতি. 

ভার পরীক্ষণ দিবায় এই একটা প্রকাণ্ড রন্গস্থল। গন! 

একেযায়ে শত শত কামান গর্ছিয়া উঠিয়াছে! সহ সহল্প 
বঙ্গূক পরক্ষণেই ভীত্র খঙ্দে তাহার উদ্ভয দিতেছে । চতুর্দিকে 
ঘন মে উঠিতেছে। দূমপুষ্জে দৃষ্টি আবম্িত হইতেছে, এবং 
"উভয় টসৈন্ের পল্সম্পয়-সংছারী গলিগোলাক় শবে কাগ ফাটিয়] 
মাইতেছে। এ দেখ! ইংয়াজমৈনা পরাস্ত হইমা। পচ্চাগামী 
হইল। 'জন্ন ওয়াদিংটলের ভয়, জয় আমেরিকার জয়। লন্দে 

গগণ খিদীর্গ হইল। এতদিনে দ্বাধীনতা গ্লাজতন্ত্রকে পর্দা 

কয়িল। এতদিনে জাতীয় দুর্গে জাতীয় পল্ভাক! উড়চীন ছইল। 
এই গ্যার্ীনক্ঞা-সমরের প্রধান নেত1 ও প্রাণভূত ওয়ামিংটনেন 
ঘখঃ আজ সমত্ত আছেরিকায় উদ্দেবাধিস্ভ হইতে লাগিল। 
এখন গ্বারীন আমেরিকা, বিজগ্ী আমেরিক1, নির্দি্ নিয়মে 

ইংলঙয় সহিত লন্ধি ফর্িতে গদ্য আছেন- জানাইবায় জনে 

ইংল্েে কতিপয় ন্যদ্তিকে গ্লৌত্য-কার্যে পাঠাইলেম। থে 
আমেরিক! ইংলন্ডের রাশি রাগি স্ট্যাম্প ভন্মস্তপে পদ্িণন্ধ 
করিগ্লাছেন, ইংলেয় জাছাজ জাহাজ চা লাগরগর্তে প্রক্ষেপ 
ক্রিম়াছেন, ইংরাজেন্স ভগ গ্রদর্ণনে পরিহাম করিয়াছেন, ইংনা- 

জের অভ্রানে তুচ্ছ করিয়াছেন) থে আমেরিক| ইরান" 
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সেনাকে পদ-দলিত ও ইংরাজ-পতাঁকাকে অবমানিত করি- 
য়াছেন, এবং ইংরাজ-প্রভৃতাকে চিরদিনের জন্য বিসর্জন 
দিরাছেন, আগ সেই আমেরিক জাতিকে একটা স্বাধীনজাঁতি 
বলিয়। ইংলগ্ডের স্বীকার করিতে হইবে । তাঁহার সহিত সমান 

ক্ষেন্ে সন্ধিহ্থত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, এবং সন্ধিপত্রে স্বাধীন 
নাগরিকগণের স্বাক্ষর যেন রাজস্বাক্ষর বলিয়! গ্রহণ করিতে 
হইবে-সম্ততির এ প্রস্তাবে জননী ব্রিটানীয়াকে সম্মত 

হইতে হইল । 
ইংলগ্ডের সহিত সন্ধি হইয়া গেল। কিন্তু ওয়াসিংটনের 

জীবনের কর্তব্য এখনও পর্যবসিত হয় নাই। তিনি আজ পদ- 

দলিত আমেরিকাকে স্বাধীন জাতিতে পরিণত করিয়।, রণপা-*" 

গ্িত্যে জগৎকে মুগ্ধ করিয়], পরিশেষে জগতের শিক্ষার জন্য 

আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চলিলেন। তাহার যে 
সেনা, অজেয় ইংরাজসেনাকে রণে পরাস্ত করিয়াছে, সেই 

সেনার বলে আজ তিনি ইচ্ছা করিলে আমেরিকার সম্রাট, 

হইতে পারিতেন। কিন্তু সেই যোগীর অন্তরে সে নীচভাব 

লব্ষ-প্রবেশ হইল না। তাহার উদার অন্তরে বরং ইহার 
ঠিক বিপরীত স্ভাবেরই উদয় হইল। জাতীয় স্বাধীনতার 

জন্য তিনি অনিয়ন্ত্রিত জাতীয় সৈনাপত্য স্বীকার করিয়া- 

ছিলেন; কিন্ত আজ সে কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে, স্থৃতরাং তিনি 

এক্ষণে সে সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে রুতসন্কল্ল হইলেন । 

কিন্ত সে পদ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে একবার সটসন্য নিউ- 

ইয়র্ক নগরে প্রবেশ করিবেন, স্থির করিলেন। 

নিউইয়র্কের আজ মহাদ্দিন। নিউইয়র্ক ইংরাজসৈন্যের 
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সেনানিবাস ছিল। আজ সে ইংরাজসৈন্য স্থলে গুল না 
পাইয়া পয়োনিধির আশ্রর গ্রহণ করিয়াছে । এ দেখ! অদূরে 
ইংরাজ রণতরি তাহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়। রহিয়াছে । 

আজ সে দিকে কেহ দৃক্পাতও করিতেছে না। ওয়াসিংটন্-_ 
বিজয়ী ওয়াসিংউন--আমেরিকার প্রাণের প্রাণ ওয়াদিংটন-_ 
সসৈম্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাই আজ আমেরিকা- 
বাসিরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা৷ সর্ধ কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নগরা- 
ভিমুখে ছুটিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাজপথ জনাকীর্ণ 

হইয়া উঠিল__যেন রাজপথে জীবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইল-_ 
যেন শির-সমুদ্রে সমস্ত নগর প্লাবিত হইল--যেন তরন্ষের উপর 

স্তরঙ্গ পড়িতে লাগিল-নবেম্বরের মৃদু মধুর হৃুর্য্যরশ্ি 
তাহাতে পতিত হইয়া জল-তরক্ষের অপুর্ব শোভ| বিধান 
করিল। এমত সময় সহস। “জয় ওয়াসিংটনের জয়, জয় 

আমেরিকার জয়” ধ্বনি উ্িত হইল। ধ্বনির উপর ধ্বনি, 

তাহার উপর ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়। যাইতে লাগিল। 

সেই জয়ধ্বনি সঙ্গে করিয়া অশ্ব-সেন!পরিবেষ্টিত, সুসজ্জিত, 

অশ্বপুষ্ঠে সমাসীন, রণজিৎ, লোক-প্রাণ ওয়াসিংটন নগরে 
প্রবেশ করিলেন। জয়ধ্বনি ও মঙ্গলধ্বনিত্রটে নগর পরি- 

পুরিত হইল । রাজপথের উভয়-পার্বস্থ প্রানাদাবলীর 
গবাক্ষমালা হইতে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাঁগিল। এত দিন 
আমেরিকার জাতীয় জীবন ছিল না, সুতরাং জাতীয় পভা- 

কাওছিল না। কিন্তু আজ আমেরিক1 বিশাল ও প্রবল- 

পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাক্যের প্রতিদবন্দী অনস্ত-বলশালী প্রকাণ্ড 

সাভরাজ্য। সুতরাং আন্গ আমেরিকার নব-সৌভাগ্য-দ্যোতক 
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পতাঁক। চাই। যে স্তস্তের উপর ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন 
হইত, ব্রিটনের! নগর পরিত্যাগ কালে তাহ ভাঙ্গিরা রাখিয়া 

দিয়াছে । এ দেখ! আমেরিক বীরনাগরিকের অমিত 

বলে ও মহোৎ্সাহে আজ জাতীয় পতাকার স্তস্ত গাথিতেছে। 

এদ্েখ! তাহাদিগের ক্ষিপ্রহস্ততায় নিমেষ মধ্যে স্তস্ত 

নিশ্মিত হইল। এদেখ! আজ আমেরিক জাতীয় পতাকা 

সগর্ধে ও সহর্ষে গগনে নৃত্য করিতেছে--যেন নৃত্যচ্ছলে সমর- 

বিজরী ওয়।সিংটনকে আশীর্বাদ করিতেছে। এ দেখ! বীরচুড়া- 
মণি ওয়ামিংটন শিরন্ত্রাণ খুলিয়া নগ্ন শিরে নগর-মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছেন, ও অবনত মস্তকে স্বঞ্জাতীয় ভ্রাতুগণকে নমস্কার 

করিতেছেন। অনেকে আজও তাহাকে দেখে নাই,অথব। দেখি-. 

য়াও তত আকৃষ্টচিন্ত হয় নাই । অনেকে আজও ওয়াসিংটনের 

নামও গুনে নাই । কোন্ দেবতা ছন্সবেশে তীহাদিগের মধ্যে 
এত দিন বাস করিতেছিলেন, দেখিবার নিমিত্র আস সমস্ত 

আমেরিক। প্রায় সেখানে উপস্থিত। আমেরিকাঁবাসিগণের 

সমস্ত ইন্ত্রিয় যেন আজ তাহাদিগের নয়নে সংক্রামিত হইয়াছে। 

তাহারা আজ প্রাণ ভরিয়া উপচিত শক্তিতে তাহাদ্দিগের 

উদ্ধার-কর্তাকে দেখিতে লাগিল । আজ ওয়াসিংটন্ প্রত্যেক 
অমেরিকাবামীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । আজ তিনি 

প্রত্যেক আঁমেরিকাব!সীর নয়নের অগ্রন। তাহাকে বারবার 

প্রণাম করিয়। ও অনবরত দেখিয়াও আজ তাহাদিগের তৃপ্তি 

হইতেছে না। ধন্ত ওয়াসিংটন ! ধন্ত তোমার জীবন ! অনা- 

হারে অনিদ্রায় তুমি যে এতদিন ঘোর শবসাধন] করিয়়াছিলে, 

আজ তাহার সিদ্ধি দেখিয়। ন| জানি তোমার মনে কি স্ুথ- 



১১৩ আক্োৎসর্গ । 

সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে ! তুমি আমেরিকার যে কাজ করিলে 
যতকাল আমেরিকা থাকিবেন, ততকাল কখনই তোমার সে 

উপকার ভুলিতে পারিবেন না। আমেরিকায় কখনই জাতীর 
জীবন ছিল না, সুতরাং তুমি আজ একটা নূতন জাতি সৃষ্টি 
করিলে । জানিও তোমার তপোবলে ও চরিত্র-মাহায্ম্ে সেই 
জাতি একদিন জগতের তীর্থস্থল হইবে । ধন্য তোমার বীরত্ব! 
তুমি বিন! শিক্ষায়, বিন! অন্ত্রবলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াও 
একটা বিশ্ব-বিজয়িনী জাতিকে পরাস্ত করিলে । তোমার 
অসাধ্য কিছুই নাই! 

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াসিংটন্ আমেরিকার সৈনাপত্য গ্রহণ 
,করেন। তাহার অতিমান্থুষ বীরত্বে আমেরিকার চরণ হইতে 
ব্রিটিশ শৃঙ্খল স্থলিত হইল । তীহার যত্বে আমেরিকাবাসিগণ 
পৃথিবীর একটা স্বাধীন জাতিমব্যে পরিগণিত হইলেন। তাহার 

জীবন ব্রতের পূর্ণ উদবাপনা হইলে তিনি ১৭৮৩ শ্রীঃঅবে জাতীয় 
সৈনাপত্যের পদ পরিভ্যাগ-পূর্বক আপন গ্রাম্য আবাসে গমন 
করিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে 

লাগিলেন । কিন্ত অধিক দিন তিনি বিশ্রাম-স্থখ ভোগ করিতে 

পারিলেন না । অচিরকাঁল মধ্যেই আমেরিকঃ আবার তাহার 

শরণাপন্ন হইল। তিনি যে শুদ্ধ বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন, 

এক্সপ নহে । তিনি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ও প্রগাঢ় রাজ- 

নীতিজ্ঞ ছিলেন । বিশেষতঃ নিষ্কাম দেশহিতৈষণার জন্ত তিনি 
আমেরিকাবালিমাত্রেরই উপাস্য দেবত। ছিলেন । যখন প্রেসি- 

ডেণ্টের পদ স্থষ্ট হয়, তখন সকলে একবাক্যে তাহাকেই এ 

পদে বরণ করিলেন । তাহাকে গ্রাম্য আবাস পরিত্যাগ করিয়! 
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ক্বগড়া। ঠ জাতীয় জধিনায়কত্ব পদ গ্রহণ করিতে হইল। পাচ 
বৎসরের অধিক এই পঙ্গে থাকার কাহাদ্গও বধিকার নাই । 
কিন্তু ওয়ানিংটন তিনক্বার এই পদে মনোনীত হম। জবগেষে 
১৭৯৯ শ্ীষ্টাবের ১৪৯ ডিসেম্বর তিনি মানঘলীল| মক্রণ করেন। 

জাতীয় মহামভার সত্যেত্বা ও দেগের মস্ত লোক এই লো 
পীয় ঘটনায় একমাস কাল গোকচি ধাক্বগ করেম | 

এই মহাপুরুষেয় গ্ঘৃত্যুততে জাভীয় হদয়ে পোক উদ্দীপিত 
করিবার জন্য কোন জাতীয় বিধি-র্যবস্থার প্রয়োজন ছয় নাই। 

ঘে মহাপুরমঘের গ্রণো্সর্গের দলে জান্ধ আমেরিক| আনত 

সৌডাগ্যধালিনী ও জনত্ত-স্থখবতী । ধাহায় বীরত্বে ও ধর্মবলে 
একদিন আমেরিক। অগণা বিপন্দপরজ্পর। ছট্টতে উদ্ধাপ্স লাভ" 
ক্ষরিয়াছিলেন) ধাহাকে ভামেরিকাবামীরা এতুদিন পিতার 
সান ভক্তি কছিয়। জামিতেছিলেন,_-মেউ পিত্র-ছদয় মহা" 
পুকষ আজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া! গিয়াছেমস্ বলি! আজ 

আমেরিকাত্ আবাল-দুদ্ব'ঘনিত] শোকে অভিভভূত্ত। দে গভীর 
পোক ম্যজ কর। ভাসম্ভব। তথাপি ঘাহাত্ব ঘেরপ মাধা, 

ামেরিকণন্বাসিগান্েই সেইরচপ তাহা ব্যক করিবার চেষ! 
্ষরিয়াছিলেন ঠ্বাগ্ৰী সভাগৃহে নক্ত,তা| করিয়া, দাজক ভঝনা- 
দন্নে সার্পাদ্ (ধর্লনীতি-বিঘয়ক দক্তত1) দিয়, সম্পাদক 
লন্বাদপত্রের ভ্ত্তে লিখিয়।, জাতিসাধারণ লীরবে ঘক্রজল 

ফ্বেলিক্না-সএই মহাপুরুঘের মৃত্যুজন্নিত খোক গ্রকাশ করিয়া 
স্থিলেন। 

গুয়ালিংটন্ ঘে জামেরিকাবামিগণের বাত পিতা ছিলেন, 

তদ্দিষয়ে আর সনেহ নাই । বিপদের দিনে ঘখন আমেরিকা 



১১৮ আত্মোৎনর্গ | 

বাসিগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি 
তাহাদ্দিগের একমাত্র বন্ধু ও একমাত্র সহায় ছিলেন। অস্ত্র শস্ত্ 

নাই, শিক্ষা নাই, অতীত জাতীয় গৌরবের উদ্দীপন1'নাই, ধন 
নাই--এরপ অবস্থায় জাতীয় গৌরবের ভাবে সৈন্যগণকে 
উদ্দীপিত করা অসাধ্য-সাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
ওয়াসিংটন সেই নিরস্ত্র, বিবস্ত্র অশিক্ষিত সেনাকে আপনার 

প্রাণোৎসর্গের মোহিনী মন্ত্বলে অচিরকাল মধ্যে অঙ্গেয় করিয়। 

তুলিয়াছিলেন। এ ম্বাধীনতাসমরে জাতিসাধারণ তাহাকে 
অনিয়ন্ত্রিত প্রভূত দিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাহাকে আর কোন 

প্রকারে সহায়তা করে নাই। তিনি স্বজাতির ধন লুণ্ঠন 
_ফৃরিয়া আপনার ও সেনার উদ্রপূরণ করিতে ইচ্ছ৷ করেন 
নাই। এই জন্য তিনি ও তাহার সেন! পার্বতীয় বৃক্ষ-লতা- 
দির ফলমূল তক্ষণ করিয়া! এই শব-সাধন1 করিয়াছিলেন । সেই 
যোগবলেই এরূপ মহতী ন্িিদ্দিলাভ করিয়াছিলেন । তিনি 

আমেরিকাকে পুর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করেন নাই, কারণ 

আমেরিকার পূর্বগৌরব ছিল না। তিনি আমেরিক জাতির 
সষ্টিকর্তী, আমেরিকার জাতীয় গৌরবের ও জাতীয় স্বাধীনতার 
প্রতিষ্ঠাতা, এবং আমেরিকার জাতীয় জীবন এ জাতীয় ইতি- 
হাসের প্রবর্তয়িতা। স্থতরাং আমেরিকাবাসীর। এক্ধপ মহা- 

পুরুষের জন্য শোৌকচিহ্ন ধারণ করিয়া ও এন্সপ মহাপুরুষের 

নামে তাহাদিগের রাজধানীর নামকরণ করিয়। তাহাদিগের 

প্রত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। 

এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে ফ্রান্স ও ইংলওও শোক-চিহ্ন 

ধারণ করিয়াছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারি এই সংবাদ প্রথমে ফ্রান্দে 
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উপস্থিত হয়। তখন স্বপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট 

সাধারণতন্্ী ফ্রান্সের প্রথম কন্সলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন ) 
তিনি নিজ সৈম্তগণের প্রতি এই আদেশ প্রচার করেন £-- 

“সৈম্তগণ ! ওয়াসিংটনের মৃত্যু হইয়াছে! এই মহাপুরুষ 
যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিয়াছিলেন । তিনি শ্বদেশের 
স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । স্ৃতরাং ফরাসী জাতি ও 

পৃথিবীর স্বাধীন জাঁতিমীত্রেরই নিকট তাহার স্থৃভি অতি প্রিয় । 
বিশেষতঃ ফরাসি সৈম্তগণের নিকট ইহ! প্রিয়তর ; কারণ, 

ফরাীসৈন্ত তাহার ন্যায় ও তাহার সৈম্তগণের ন্যায় স্বাধীনত। 
ও সাম্যের জন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল! অতএব তোমরা সকলেই 
তাহার জন্ত শোকচিহ্ন ধারণ করিবে ।” তিনি আরও আদেশ 

করিলেনযে, ফরাসী সাধারপতন্ত্রের সমস্ত পতাকায় ও পতাকা- 

স্তত্তে দশ দিন কাল কৃষ্ণ ক্রেপ সংলগ্ন রাখিতে হইবে । পারিস 
নগরীর এক হোটেলে (30691 099 [0%811069) ওয়াসিংটনের 

স্থৃতির সম্মানার্থ একটা আস্ত্েষ্টিক বক্ততা৷ কর! হইল। সেই 
বক্ততা স্থলে নেপোলিয়ন্ ও সমস্ত সিবিল ও মিলিটারী 
কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। ফ্রান্স কোন বৈদেশিকের জন্ত 

আর কখন এরূপ শোক প্রকাশ করেন নাই। 
যখন ইংলগ্ডের রণতরী সকল টোর্বে বনরে নোঙ্গর করিয়া" 

ছিল, সেই সময় পোতাধ্যক্ষ লর্ড ব্রেডফোর্ডের নিকট এই সংবাদ 
আসিল। এই শোচনীয় সংবাদে শক্ররও মন বিগলিত হইল। 
তাহার আদেশে তদীয় পোতের পতাকা অর্ধ-নমিত কর! 

হইল। অবশিষ্ট উনবাইট্ খানি রণতরী মুহূর্ত মধ্যে তাহার 
ৃষ্টান্তের অন্বর্তন করিল। ধন্য ওয়াসিংটন! তুমি চরিত্র- 
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গীরধে আঁজ শত্রর হৃদয়ও বিগলিত করিয়া তাহার মিক্ট 
পুজ| গ্রহণ করিলে । তৌমরি নিষ্ষাম ্বদৈশ হিটতষণ! তোমাকে 
অনস্ত কাল এইফঈীপৈ পন্ত মি উভয়েরই পুজার্থ করিয়া 
যাখিবে। দেব! আমার ধ্দয়-আসর্নদ একবার আবির্ভত 

ইয়া] আমাকে এইরূপ নিষ্ষাম ধর্ম শিক্ষা দাও। একবার 

আবির্ভূত হইয়া ভারতে দারিজ্র্য-বরতৈর় ও নিষ্কীম আত্মত্যাগের 
মহিষ! গ্রচার কর। পেব! একবার দেখা দিয়া পতির্ভ 

দাডিকে শ্বজাতিপ্রেম ও শ্বদেশীহয়ার্গ শিখাগ। 
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আমর! এই প্রবন্ধে শঙ্কর, বশিষ্ঠ,বিশ্বামিত্র, বৃদ্ধ, খুষ্টচৈতন্ত, 
গুরুগোবিন্দ, ওয়ালেস্, টেল্,ভ্ানজেন্, হাউয়ার্ড, উইলবারফোস 
রোমিলি, ম্যাট্সিনি, গারিবল্ডী, ওদানিংটন্ প্রস্ৃতি ষে সকল 
প্রাতঃম্মরণীয়-চরিত নহাঁপুরুবগণের নান সঙ্কীর্তন করিলাম, 

তাহারা প্রত্যেকেই আস্ম্যোৎনর্গের এক একটী জলন্ত দষ্টান্ত। 

এই জন্যই এ প্রবন্ধের নাম আক্মোৎ্বর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত- 
মালা রাখিলাম। ইহারা প্রত্যেকেই এক একটা গুরুতর ব্রত 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রত্যেকেই সেই সেই ব্রতের উদ্বাঁপ- 

নায় নিজ নিজ জীবন উৎসর্গীক্কৃত করিপ়াছিলেন | প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ দম্পন্তিতে জলাঞ্লি দিয়া দারিদ্রা-রত গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন । প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া 
গিয়াছেন যে, ধনস্পহ! আন্মভাগের গ্রত্িকল। যিনি পর- 

ছুঃখ-কাতর, তিনি পরছুঃখ দেখির! কখন ধন পুঞ্রীরুত করিয়া 

রাখিতে পারেন না। ধন্খবজীবনের প্রথম কাপ্য--ধনোৎসর্গ, 
দ্বিতীয় কার্সর্ম_প্রাণোতৎসর্গ। থৃষ্টের জীবনে এই দুইটাই 
ঘটিযাছিল বলিয়া তিনি আজও সুশিক্ষিত ইউরোপ ও মাকিন 

ভূমিকে মন্ত্রমৃ্ধ করিয়। রাখিয়াছেন | কার সাধা নেখানে বলে 

যে গ্রীষ্ট মানব ছিলেন, দেবতা নহেন ? আমেরিকায় একবার 
পার্বার এই কথা প্রচার করিতে গিয়া প্রায় প্রাণ হারাইয়া- 
ছিলেন। বুদ্ধ ধনোৎ্সর্গের প্রধান বীর। তিনি রাজপুত্র 
হইয়াও ভাবী রাজসিংহাসনের অংশায় জলাগ্রলি দিয়! মানব- 

১১ 
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হিতত্রতে ভীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এইজন্য আজও 

পৃথিবীর এক-তৃতীরাংশ অধিবাসী বুদ্ধ শাকাদিংহের উপাসক। 
হিন্দু যবন মিশাইতে গিয়া গুরুগোবিন্দও ঘাতক-হন্তে প্রাণ 
হারাইয়াছিলেন। ওয়ালেন্ স্বজাতির উদ্ধার সাধন করিতে 

গিক্পা ইংরাজ ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন । 
তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সতীর অঙ্গের ন্যায় স্থানে শ্থানে 

প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল । হ্যাম্ডেন্ও জাতীয় স্বাধীনত! রক্ষা করিতে 
গির] প্রাণ হারাইয়াছিলেন | ম্যাটসিনি ও গ্যারিবন্ডী দিন 

দিন একটু একটু করিয়! শরীর গলাইয়া স্বজাতি-উদ্ধীরানলে 
আহতি দিবাছিলেন। ওয়াসিংটন্ 'ও টেল্ জীবনের মমতায় 

জল]গুলি দির! স্বদেশের উদ্ধারানলে ঝাপ দ্িয়াছিলেন । ফ্রাহা- 

দিগের সৌভাগ্যক্রমে তাহারা সে অগ্নিপরীক্ষার় উত্তীর্ণ হইয়া- 

ছিলেন । হাউয়ার্ডউইল্বারকোর্স ও রোমিলী ইহারা! মানৰ- 
প্রেমে উন্মার্দিত হইয়। মানবজাতির ছুঃখমোচনলে ধন ও প্রাণ 

উৎসর্গ করিয়াছিলেন । এই যোগিবুন্দের প্রত্যেকের জীবনেই 

ধনোতসর্গ ও প্রাণোৎসর্গেন্ বহুল দৃষ্টান্ত উপক্ষিত হয়। কেহ 
পূর্ণ যোগী, কেহ ৰা অর্দ-সংসারী ও অদ্ধবোগী এইমাত্র 
ভেদ। সকলেরই জীবনের একই লক্ষ্য--সাঈবছুঃখ-নিবৃত্তি 
ও মানব-সুখবৃদ্ধি। দারিদ্র্য «ই শব-সাধনার প্রধান 
উপকরণ-সাগ্রী বলির! ইহারা সকলেই দারিদ্রাকে মিত্র- 

ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । শ্মশানে শিব, ক্যাপ্রেরার 

মরুভূমিতে গ্যারিবন্ডী, মার্সেলিসের ভৃমধ্-গহুববে ম্যাট্" 
সিনি, স্থটলগ্ডের পর্বতগুহায় ওয়ালেস্ কারাগারের অন্ধ- 
কারে ও কুষ্ঠরোগাক্রান্তদিগের চিকিৎসালয়ে হাউয়ার্ড। দাস- 
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দিগের কুটারে উইল্ব।রফোর্স, আলিঘানী পর্বতের নীহারিণী 
অধিত্যকায় ওয়াসিংটন্, সুইজলগ্ডের পাষাণে টেল্, তপো- 
বনের পর্ণকুটারে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ) রোগীর রুগ্রশধ্যায় বা মৃত্যু- 

শযাঁয় বৃদ্ধ) পাপী ও তাপীর যন্ত্রণাময় আগারে খ্রীষ্ট, বৈরাগীর 

স্বপ্ডিলমআাসনে চৈতন্য, কারাগারের তমোময় গর্ভে হাম্ডেন্, 
ও অপরাধীর রুধির-কর্দমিত বধ্যভূমিতে রোমিলী এবং পিতৃ- 

শবোপরি গুরুগোবিন্দ শবসাধন করিয়াছিলেন । রাজপ্রাসাদ 
শবসাঁধনার উপযোগী স্কুল নহে । ত্রশ্বর্ধয শবসাধনার অনুকুল 

সাধন-সামগ্তী নহে। পর্ণকুটার,। গৈরিক বনন, কমগুলুং 
উচ্ছবৃন্তি প্রভৃতিই শবসাধনার অনুকুল স্থান ও সাধন- 
সামগ্ৰী। 

আবার ভারতে এই সকলের আবন্তকত! হইয়াছে । কিন্ত 
এবার আমাদের শবসাধনার লক্ষ্য শুদ্ধ পরকাল নহে,--ইহকা- 
লও। এবার আমরা পরের ছঃখে উদানীন হইর। সংসার ছাড়িয়া 
নিষ্্বন কুটারে বসিয়া কেবল নিজের পারলৌকিক হিতের 
চিন্তায় নিমগ্ন থাকিব না। এবার আমর সে নিজ-হিততষণ! 

পরিত্যাগ করিয়। স্বদেশের মঙ্গলার্থ শবনাবনা করিব ৷ এবার 

আমরা কেবল 'িজের স্বর্গ নর লইয়। ব্যতিব্যন্ত থাকিব ন1। 
আমি নরকে যাই তাহাতে আমার ছুঃখ নাই, কিন্তু আমার 
প্রাণাঁপেক্ষ। প্রিয়তর জন্মভূমি যেম আমার শবসাধনার বলে 

নরক হইতে উখিত হঁয়। আমি ম্বর্গে যাইতে না পারি, 
ভাহাতেও আমার ছঃখ নাই, কিন্তু আমি যেন অন্ততঃ 

মৃত্যুকালেও দেখিয়| যাই যে, আগার দেশ অপুর্ব্ব স্বর্গরাজো 
পরিণত হইয়াছে, আমার জাত্তি দেবৌচিত সৌভাগ্য €৫ভাগ 
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করিতেছে । ন। জানি, মে সৌভাগ্যের দিন কতদিনে 

আসিবে! কে বলিতে পারে, কতদিনে আসিবে? 

আমি শয়নে ম্পনে দেখি যেন মা আমার আবার অনস্ত- 

বলশালিনী হইয়াছেন । যেন দশদিক আবার আলোকিত হই- 
য়াছে! যেন আবার আননো উচ্ছদসিত হইয়া মা আমার নগরে 
নগরে দীপনালা পরিধান করিয়াছেন ! এবার ম। বিচ্ছিন্নাঙ্গ 

নহেন, এবার মা একচ্ছত্রী। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখি- 

তেছি, মায়ের চরণে অঞ্জলি দিবার জন্য-_পুনজ্জীবিত। 

জননীর আরাধনা করিনার জন্য--সমস্ত সন্তান আল একত্র 

মিলিত হুইয়াছেন। ভাই! এ শুন, স্বর্গে দেবতারা ছুন্দুভি 

বাক্তাইতেছেন। শ্রী দেখ! মায়ের মন্তকে পুষ্পবৃষ্ই হইতেছে । 

অ'জ স্বর্গে অর্বে মহোৎসব! আজ দেব, বক্ষ, রক্ষ, কিন্নর 

একতানে মিলিয়া মায়ের অভিষযেক-গান গাইতেছেন | 

আইস ভাই! আদরা সম্তানগণ সেই সুরে স্তর মিলাইয়। 
গাথ ভরিয়া মায়ের আগমনী গ।ই। একি প্রত্যক্ষ! না 

মায়]! না শ্বপ্র! না উন্মাদ-বিজ্ভন! আমি কি বলিব? 

ভবিষ্যৎ ইহার উত্তর দিবে । 

্ চার 
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